
اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٢آالء اشرف سعد زكى١ بكالوريوس تجارة
٢٧آالء حسن الحملى محمد٢ ليسانس شريعة وقانون
٢٣آالء سيد احمد٣ ليسانس حقوق
٢٤آالء فايز نجيب٤ ليسانس حقوق
٢٢آالء مجدى ابراهيم حسين٥ ليسانس حقوق
٢٥آالء محمود ابراهيم ابو زيد٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥آمه هللا محمد سمير رمضان٧ ليسانس حقوق
٢٩آيات على زكى٨ حاسبات ومعلومات
٢٥آيات محمود على٩ ليسانس حقوق

٢٧آيه ابراهيم توفيق ابراهيم١٠ بكالوريوس تجارة
٢٣آيه احمد احمد نوح العطار١١ ليسانس حقوق
٢٣آيه احمد عبد الحميد حزين حمدان١٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧آيه اسماعيل يوسف محمد١٣ ليسانس حقوق
٢٦آيه اشرف احمد الفرماوى١٤ حاسبات ومعلومات
٢٢آيه السيد عبد الرحيم١٥ ليسانس حقوق
٢٥آيه حسن بدوى حسن درويش١٦ بكالوريوس تربية
٢٧آيه حسين السيد محمد عطيه١٧ حاسبات ومعلومات
٢٢آيه خالد يوسف احمد عبد هللا١٨ ليسانس حقوق
٢٧آيه سالم خليل١٩ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥آيه صبحى السيد٢٠ حاسبات ومعلومات
٢٤آيه صالح عبد المنعم٢١ ليسانس حقوق
٢٦آيه عماد الدين ابراهيم٢٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٦آيه مجدى محمد السيد احمد٢٣ حاسبات ومعلومات
٢٥آيه محمد حسين على٢٤ ليسانس حقوق
٢٦آيه محمد عبد العزيز٢٥ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧آيه مصطفى محمد عبد العليم٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٤ابانوب حشمت حسنى٢٧ بكالوريوس خدمة اجتماعية

صفحة ١ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٣ابانوب ذكرى شنوده٢٨ ليسانس اداب
٢٤ابانوب فايز جوده٢٩ حاسبات ومعلومات
٢٤ابانوب كمال عبد الشهيد٣٠ ليسانس حقوق
٢٣ابانوب منير ابراهيم٣١ ليسانس حقوق
٢٤ابانوب ميالد قالده٣٢ بكالوريوس تجارة
٢٧ابانوب نظمى فرنسيس٣٣ ليسانس اداب
٣٠ابتسام ابو الحمد ابو الحسن حامد٣٤ ليسانس حقوق
٣١ابتسام محمد حسين احمد٣٥ ليسانس حقوق
٢٨ابتهال احمد عبد المنعم احمد٣٦ ليسانس حقوق
٢٤ابتهال عبد اللطيف لطفى ابراهيم٣٧ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣١ابرام جورج جاد٣٨ ليسانس حقوق
٢٦ابراهيم احمد بدر البرعى٣٩ ليسانس حقوق
٢٨ابراهيم احمد حسن محمد٤٠ بكالوريوس تجارة
٢٤ابراهيم احمد خميس٤١ ليسانس حقوق
٢٧ابراهيم السيد ابراهيم السيد عباس٤٢ بكالوريوس تجارة
٢٩ابراهيم السيد ابراهيم متولى٤٣ ليسانس حقوق
٢٨ابراهيم جرجس سعيد٤٤ ليسانس حقوق
٢٥ابراهيم جمال معوض٤٥ ليسانس حقوق
٢٧ابراهيم حامد محمد احمد٤٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية

صفحة ٢ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية  حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٣ابراهيم حسن ابراهيم رضوان١ زراعة
٢٨ابراهيم رمزى السعيد٢ ليسانس حقوق
٢٩ابراهيم سعد عبد الفتاح السيد٣ ليسانس شريعة وقانون
٢٥ابراهيم سليمان ابراهيم سليمان٤ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٣ابراهيم عادل عبد الحميد عبد الحميد٥ بكالوريوس تجارة
٢٤ابراهيم عبد الحميد ابراهيم٦ ليسانس حقوق
٢٤ابراهيم عبد هللا ابراهيم٧ بكالوريوس تجارة
٢٨ابراهيم عبد المنعم عبد النبى محمد٨ ليسانس شريعة وقانون
٢٨ابراهيم عطا محمد الشلقامى٩ بكالوريوس تربية

٣١ابراهيم عالء الدين ابراهيم١٠ ليسانس حقوق
٢٥ابراهيم مجدى ابراهيم١١ بكالوريوس تجارة
٢٦ابراهيم مجدى احمد١٢ زراعة
٢٧ابراهيم محمد ابراهيم احمد١٣ ليسانس حقوق
٢٦ابراهيم محمد ابراهيم محمد زكى١٤ حاسبات ومعلومات
٢٩ابراهيم محمد حسن اسماعيل١٥ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٦ابراهيم محمد عبد المجيد محمد١٦ ليسانس حقوق
٢٧ابراهيم محمود ابراهيم محمد١٧ حاسبات ومعلومات
٢٩ابراهيم محمود ابراهيم محمد١٨ ليسانس حقوق
٢٤ابراهيم مرزوق ابراهيم ركابى١٩ حاسبات ومعلومات
٢٦ابراهيم مرسى ابراهيم احمد يوسف٢٠ بكالوريوس تجارة
٢٩ابراهيم مصطفى خميس على السيد٢١ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥ابراهيم ناجى ابراهيم محمد المال٢٢ ليسانس حقوق
٣٢ابراهيم نبيل احمد متولى٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٧ابراهيم نصر السيد عبد الحليم٢٤ حاسبات ومعلومات
٢٧ابو بكر حسين حسين ابوزيد٢٥ ليسانس حقوق
٢٧اثار عبد العزيز زكريا عبد العزيز٢٦ ليسانس شريعة وقانون
٢٢احالم احمد عبد هللا محمد٢٧ ليسانس اداب

صفحة ٣ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٧احالم مصطفى سعد محمد الجمال٢٨ ليسانس اداب
٣١احمد ابراهيم احمد٢٩ ليسانس حقوق
٢٥احمد ابراهيم اسماعيل عوض٣٠ ليسانس حقوق
٣٢احمد ابراهيم السيد عاشور٣١ تربية نوعية 
٢٢احمد ابراهيم السيد محمد عطيه٣٢ بكالوريوس تجارة
٣٠احمد ابراهيم ايوب٣٣ ليسانس حقوق
٣١احمد ابراهيم عبد الرحمن عطيه٣٤ حاسبات ومعلومات
٢٤احمد ابراهيم عبد المنعم٣٥ ليسانس اداب
٣٢احمد ابراهيم على محمد٣٦ بكالوريوس تجارة
٢٨احمد ابراهيم محمد شكرى٣٧ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٣احمد ابراهيم محمد عثمان٣٨ ليسانس حقوق
٢٤احمد ابراهيم يوسف محمد سلطان٣٩ ليسانس حقوق
٢٤احمد ابو الوفا تركاوى السيد٤٠ حاسبات ومعلومات
٢٧احمد ابو بكر رجب احمد٤١ ليسانس حقوق
٢٧احمد احمد اسماعيل خراشى جمعه٤٢ حاسبات ومعلومات
٢٧احمد اسامه سيد احمد٤٣ حاسبات ومعلومات
٢٥احمد اسماعيل ابراهيم على٤٤ حاسبات ومعلومات
٢٤احمد اسماعيل امين محمود٤٥ ليسانس حقوق
٢٣احمد اسماعيل حسن عبد الحليم٤٦ ليسانس حقوق

صفحة ٤ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٥احمد اسماعيل عبد الحافظ١ ليسانس حقوق
٢٧احمد الحسينى احمد مشالى٢ ليسانس حقوق
٢٦احمد السعيد حسين متولى٣ ليسانس شريعة وقانون
٢٣احمد السيد ابراهيم على الجمل٤ حاسبات ومعلومات
٣٠احمد السيد احمد٥ ليسانس حقوق
٣٢احمد السيد احمد ابو الحسن٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٤احمد السيد احمد المرسى٧ ليسانس حقوق
٢٣احمد السيد احمد عبد الرحيم٨ بكالوريوس تجارة
٢٨احمد السيد احمد على٩ ليسانس حقوق

٢٤احمد السيد احمد محمد ابو خطوه١٠ ليسانس حقوق
٣٠احمد السيد احمد محمد السيد١١ حاسبات ومعلومات
٢٧احمد السيد انور١٢ ليسانس حقوق
٢٧احمد السيد حسن على عبد الحليم١٣ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧احمد السيد عبد الهادى١٤ ليسانس حقوق
٣٢احمد السيد على حسن١٥ ليسانس اداب
٢٩احمد السيد محمد احمد١٦ ليسانس حقوق
٢٣احمد السيد محمد السيد ابراهيم١٧ حاسبات ومعلومات
٢٨احمد السيد محمد عبد اللطيف١٨ ليسانس حقوق
٢٥احمد السيد محمود محمد شلبى١٩ حاسبات ومعلومات
٢٣احمد السيد يوسف السيد٢٠ بكالوريوس تجارة
٢٤احمد الشحات محمد بدر٢١ حاسبات ومعلومات
٢٧احمد العربى خليل محمد على٢٢ بكالوريوس تجارة
٢٣احمد امين محمد ضياء الدين٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٧احمد بهنسى امين بهنسى٢٤ ليسانس حقوق
٢٧احمد توفيق السيد٢٥ ليسانس حقوق
٢٤احمد ثروت السيد٢٦ ليسانس حقوق
٢٩احمد ثروت سعيد السيد٢٧ بكالوريوس تربية

صفحة ٥ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٤احمد جابر توفيق محمد االحول٢٨ ليسانس حقوق
٢٧احمد جابر صديق عالم٢٩ بكالوريوس تجارة
٢٨احمد جالل محمد السيد خطاب٣٠ ليسانس اداب
٢٤احمد جمال احمد عبده مختار٣١ ليسانس حقوق
٣٠احمد جمال الدين محمد محمد زيدان٣٢ ليسانس حقوق
٢٦احمد جمال حسانى احمد٣٣ بكالوريوس تجارة
٢٣احمد جمال خميس ابراهيم٣٤ ليسانس حقوق
٢٨احمد جمال عبد البارى محمد٣٥ ليسانس حقوق
٢٤احمد جمال عبد الحميد محمد٣٦ ليسانس حقوق
٢٨احمد جمال عبد الحى طلبه٣٧ ليسانس حقوق
٢٤احمد جمال عبده محمد٣٨ بكالوريوس تجارة
٢٤احمد جمال على عبد الرحيم٣٩ ليسانس حقوق
٢٩احمد جمال محمد اسماعيل٤٠ بكالوريوس تجارة
٢٦احمد جمال محمد السيد محمد٤١ ليسانس حقوق
٢٧احمد جمال مصطفى عبد العزيز٤٢ ليسانس حقوق
٢٩احمد جمعة خيرى عليان٤٣ ليسانس حقوق
٣٢احمد جمعه عبدالعزيز٤٤ ليسانس اداب
٢٩احمد حامد عبد الرازق٤٥ بكالوريوس تجارة
٢٥احمد حرب عبد المحسن٤٦ بكالوريوس تجارة

صفحة ٦ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٥احمد حسن ابراهيم١ ليسانس حقوق
٢٣احمد حسن احمد فراج٢ ليسانس حقوق
٢٤احمد حسن الحسينى٣ ليسانس حقوق
٢٨احمد حسن دسوقى٤ ليسانس حقوق
٢٩احمد حسن محمد سعيد٥ ليسانس حقوق
٢٧احمد حسن محمد عبد الرحمن٦ ليسانس اداب
٢٥احمد حسن محمد مرسى٧ ليسانس اداب
٢٩احمد حسين اسماعيل محمد٨ ليسانس حقوق
٢٩احمد حسين محمود محمود٩ بكالوريوس خدمة اجتماعية

٢٤احمد حمدى السيد العاصى١٠ ليسانس حقوق
٢٥احمد حمدى السيد حسنين١١ ليسانس حقوق
٢٣احمد حمدى صابر على١٢ ليسانس حقوق
٢٢احمد حمدى عبد الخالق١٣ ليسانس حقوق
٣٠احمد حمدى عبد الرحمن١٤ بكالوريوس تجارة
٢٥احمد حمدى عبد اللطيف خليل١٥ بكالوريوس تجارة
٢٦احمد حمدى محمد عبد العال١٦ ليسانس حقوق
٣٠احمد حمدى محمد محفوظ عبد المتعال١٧ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥احمد حمدى محمد نور١٨ ليسانس اداب
٢٧احمد حمدى مصطفى١٩ ليسانس حقوق
٣١احمد حمدي مصطفى٢٠ ليسانس اداب
٢٧احمد حمزة احمد سعد٢١ ليسانس حقوق
٢٨احمد خالد انور رزق السيد٢٢ ليسانس حقوق
٢٥احمد خلف احمد عبد السميع٢٣ ليسانس حقوق
٢٩احمد خليل ابراهيم عباس٢٤ حاسبات ومعلومات
٣٢احمد خليل احمد كونه٢٥ بكالوريوس تجارة
٢٧احمد خميس درويش٢٦ حاسبات ومعلومات
٢٥احمد خميس عطيه السيد٢٧ ليسانس شريعة وقانون

صفحة ٧ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٦احمد خميس على مجاهد٢٨ ليسانس حقوق
٢٤احمد خميس محمد٢٩ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥احمد خيرى لبيب مرسى٣٠ بكالوريوس تجارة
٣١احمد دروب مصطفى محمد٣١ ليسانس شريعة وقانون
٢٤احمد راشد راشد٣٢ ليسانس حقوق
٢٥احمد رافت المغاورى المغازى٣٣ ليسانس حقوق
٢٤احمد ربيع عبد السالم٣٤ ليسانس حقوق
٢٥احمد رجب احمد اسماعيل٣٥ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٣احمد رجب احمد عبد الرحيم٣٦ ليسانس حقوق
٢٧احمد رجب عبد اللطيف احمد٣٧ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٦احمد رجب على احمد٣٨ ليسانس حقوق
٢٤احمد رشاد عبد الفتاح٣٩ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٤احمد رشاد كمال حافظ٤٠ بكالوريوس تجارة
٢٥احمد رشدى على حامد٤١ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥احمد رضا فوزى مصطفى٤٢ ليسانس حقوق
٣٠احمد رفعت محمد على موافى٤٣ ليسانس حقوق
٢٤احمد رمضان ابو الحديد٤٤ ليسانس اداب
٢٣احمد رمضان تهامى سليمان٤٥ بكالوريوس تجارة
٢٦احمد رمضان سيد محمد احمد٤٦ ليسانس اداب

صفحة ٨ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٥احمد رمضان عبد الوهاب رمضان١ ليسانس شريعة وقانون
٣٠احمد رمضان محمد٢ ليسانس شريعة وقانون
٢٧احمد زكريا اسماعيل٣ ليسانس حقوق
٢٦احمد زكريا داهش محمد٤ ليسانس حقوق
٣٠احمد زكريا عبد الحافظ٥ ليسانس اداب
٣٠احمد زكى محمود محسن٦ ليسانس شريعة وقانون
٢٥احمد سامى احمد عبد الجليل٧ بكالوريوس تجارة
٣٣احمد سامى احمد عبد الغنى٨ ليسانس حقوق
٢٦احمد سامى السيد غريب٩ حاسبات ومعلومات

٢٥احمد سامى عبد العزيز عبد الفتاح١٠ ليسانس حقوق
٢٩احمد سامى عبد العظيم محمد١١ ليسانس شريعة وقانون
٣٠احمد سامى محمد ابراهيم١٢ ليسانس حقوق
٣٢احمد سامى محمد شاكر١٣ ليسانس اداب
٢٦احمد سرور محمد سرور١٤ ليسانس حقوق
٢٦احمد سعد الدين عبد الحكيم عبد اللطيف١٥ ليسانس حقوق
٢٥احمد سعد حفنى محمد بدوى١٦ بكالوريوس تجارة
٢٤احمد سعد عبد السالم محمد١٧ ليسانس حقوق
٢٨احمد سعد محمد عبد العال١٨ حاسبات ومعلومات
٢٣احمد سعيد ابو الفتوح متولى١٩ حاسبات ومعلومات
٢٧احمد سعيد جابر شحاتة٢٠ ليسانس حقوق
٢٣احمد سعيد دسوقى عوض الكنانى٢١ زراعة
٢٧احمد سعيد عبد الحميد٢٢ حاسبات ومعلومات
٣٠احمد سعيد محمد حسين الشهادى٢٣ ليسانس حقوق
٢٩احمد سليمان محمد سليمان٢٤ بكالوريوس تربية
٢٩احمد سمير ابراهيم٢٥ ليسانس اداب
٢٧احمد سمير احمد محمد رضوان٢٦ ليسانس اداب
٢٤احمد سمير انور امام٢٧ بكالوريوس خدمة اجتماعية

صفحة ٩ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٨احمد سمير بشر عبد ربه٢٨ ليسانس حقوق
٢٣احمد سمير حسين نقودى٢٩ بكالوريوس تجارة
٣٠احمد سمير محمد٣٠ ليسانس اداب
٢٦احمد سمير محمد رسالن٣١ ليسانس حقوق
٢٤احمد سمير محمد مرسى٣٢ ليسانس حقوق
٢٢احمد سمير مصطفى محمد سالم٣٣ حاسبات ومعلومات
٢٣احمد شحات عبد المنعم عبد الغنى٣٤ ليسانس حقوق
٢٦احمد شحاته الصافى شحاته٣٥ حاسبات ومعلومات
٢٧احمد شعبان عبد الجيد سليمان٣٦ بكالوريوس تجارة
٢٤احمد شعبان نبية٣٧ ليسانس شريعة وقانون
٢٣احمد شكرى احمد مصطفى٣٨ ليسانس حقوق
٢٦احمد شوقى الشامى بحيرى٣٩ ليسانس حقوق
٢٥احمد شوقى القطب عبد اللطيف٤٠ ليسانس حقوق
٢٦احمد شوقى محمد على٤١ حاسبات ومعلومات
٢٤احمد صابر احمدى عبد الحميد٤٢ ليسانس حقوق
٢٤احمد صالح موسى جاد٤٣ بكالوريوس تجارة
٢٦احمد صبحى فهمى٤٤ ليسانس اداب
٢٤احمد صبحى محمد السيد٤٥ ليسانس حقوق
٣٠احمد صبرى احمد على سعد٤٦ ليسانس حقوق

صفحة ١٠ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٧احمد صبرى سابق سليمان١ ليسانس حقوق
٣٠احمد صفى الدين صابر احمد٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٩احمد صالح اسماعيل بيومى٣ بكالوريوس تجارة
٢٥احمد صالح الدين السيد شمس الدين٤ بكالوريوس تجارة
٢٣احمد صالح عطيه كامل٥ ليسانس حقوق
٢٦احمد طارق محمد مكرم٦ ليسانس حقوق
٢٣احمد طلعت عطيه٧ ليسانس اداب
٢٣احمد ظريف عبد الحميد احمد٨ ليسانس حقوق
٢٨احمد عابدين سيد هاشم٩ بكالوريوس خدمة اجتماعية

٢٧احمد عادل احمد عبد المحسن١٠ ليسانس شريعة وقانون
٣١احمد عادل حسنى١١ بكالوريوس تجارة
٢٨احمد عادل رجائى سعيد١٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٤احمد عادل رملى محمد١٣ ليسانس حقوق
٢٧احمد عادل عبد الحميد احمد١٤ ليسانس حقوق
٢٦احمد عادل عبد الخالق عبد الواحد١٥ حاسبات ومعلومات
٢٥احمد عادل فؤاد على١٦ ليسانس حقوق
٢٤احمد عادل فتحى عبد الرازق١٧ حاسبات ومعلومات
٢٤احمد عادل محمد توفيق١٨ ليسانس حقوق
٢٣احمد عادل محمد عسكر١٩ ليسانس حقوق
٢٩احمد عارف محمد عبد العالب٢٠ ليسانس حقوق
٢٦احمد عاطف عباس٢١ ليسانس اداب
٢٧احمد عاطف محمد سالم٢٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥احمد عباس على حسن٢٣ ليسانس حقوق
٢٥احمد عباس على عبدة٢٤ ليسانس حقوق
٢٧احمد عبد الباسط احمد ابراهيم مبروك٢٥ ليسانس حقوق
٢٨احمد عبد الباسط احمد موسى٢٦ ليسانس حقوق
٢٨احمد عبد الجابر احمد عبد العال٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ١١ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية  حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٩احمد عبد الحفيظ محمد احمد٢٨ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣٠احمد عبد الحميد احمد عبد الحميد٢٩ ليسانس اداب
٢٣احمد عبد الحميد محروس عبد الحميد٣٠ ليسانس حقوق
٢٨احمد عبد الحميد محمد٣١ ليسانس حقوق
٢٢احمد عبد الخالق محمد عبد الخالق٣٢ بكالوريوس تجارة
٢٩احمد عبد الرحمن محمد خليفه٣٣ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧احمد عبد الرحيم على احمد٣٤ ليسانس حقوق
٢٤احمد عبد الرحيم محمد عبد الرحيم٣٥ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٦احمد عبد العزيز احمد محمد٣٦ ليسانس حقوق
٢٧احمد عبد الغفار محمد٣٧ ليسانس حقوق
٢٩احمد عبد الفتاح البحر محمد السيد درويش٣٨ ليسانس حقوق
٢٩احمد عبد الفتاح السيد حسين٣٩ ليسانس حقوق
٢٧احمد عبد القادر خليفة٤٠ ليسانس حقوق
٢٩احمد عبد القوى حامد هاللى٤١ ليسانس حقوق
٢٢احمد عبد اللطيف استاذ االشمونى٤٢ ليسانس اداب
٢٦احمد عبد اللطيف حلمى عبد المعطى٤٣ بكالوريوس تجارة
٢٤احمد عبد اللطيف عبده عبد اللطيف٤٤ حاسبات ومعلومات
٢٥احمد عبد المجيد عبد المطلب٤٥ ليسانس حقوق
٢٦احمد عبد المجيد محمد٤٦ بكالوريوس تربية

صفحة ١٢ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٧احمد عبد المحسن حنفى محمود١ ليسانس اداب
٢٩احمد عبد المطلب ابراهيم٢ ليسانس حقوق
٢٤احمد عبد المنعم حسن توفيق٣ ليسانس حقوق
٢٥احمد عبد المنعم سالمه احمد٤ ليسانس حقوق
٢٤احمد عبد المنعم سيف الدين حسين٥ ليسانس اداب
٢٨احمد عبد المنعم مختار سعد هيبة٦ ليسانس حقوق
٢٩احمد عبد النبى محمد سالمه٧ ليسانس حقوق
٢٤احمد عبد النظير محمد حسين٨ بكالوريوس تجارة
٢٤احمد عبدة محمود٩ ليسانس حقوق

٢٨احمد عبده عبد السالم١٠ ليسانس شريعة وقانون
٢٦احمد عثمان احمد١١ ليسانس حقوق
٢٦احمد عثمان احمد عوض١٢ ليسانس حقوق
٢٨احمد عثمان حسين ابايزيد١٣ ليسانس حقوق
٢٨احمد عطية ابراهيم حسن١٤ ليسانس شريعة وقانون
٢٤احمد عالء الدين منصور١٥ ليسانس حقوق
٢٧احمد على ابو النصر١٦ ليسانس حقوق
٢٨احمد على سالم على حماد١٧ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٦احمد على عبد العزيز دياب١٨ ليسانس حقوق
٢٤احمد على عبد المنعم على١٩ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧احمد على على عبد الموجود٢٠ ليسانس حقوق
٢٥احمد على فهيم على سعد٢١ حاسبات ومعلومات
٢٥احمد على محمود على على٢٢ بكالوريوس تجارة
٢٧احمد عماد عبد الخالق شعبان٢٣ ليسانس حقوق
٢٥احمد عوض حميده احمد٢٤ بكالوريوس تجارة
٢٥احمد عوض عبد النبى٢٥ ليسانس اداب
٢٥احمد عيد عوض٢٦ ليسانس حقوق
٢٤احمد فؤاد عبد المنعم السيد٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ١٣ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٣١احمد فؤاد يوسف٢٨ ليسانس حقوق
٣١احمد فتحى احمد جاد٢٩ ليسانس حقوق
٣١احمد فتحى عبد العزيز محمد٣٠ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٣احمد فرج محمد احمد ابراهيم٣١ ليسانس حقوق
٣١احمد فوزى حسن على كلبوشه٣٢ ليسانس اداب
٢٦احمد قاسم على حسن٣٣ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٣احمد كمال عبد المنعم على٣٤ ليسانس حقوق
٢٨احمد كمال محمود عبد هللا٣٥ بكالوريوس تجارة
٢٣احمد لطفى احمد سالم٣٦ ليسانس حقوق
٢٤احمد ماهر محمد على البطل٣٧ بكالوريوس تجارة
٢٥احمد ماهر محمد منصور٣٨ ليسانس حقوق
٢٥احمد مبروك احمد٣٩ ليسانس حقوق
٢٥احمد مبروك عبد الحليم محمود٤٠ ليسانس حقوق
٢٤احمد مجدى السيد محمد سالم٤١ ليسانس حقوق
٢٦احمد مجدى حسن السيد٤٢ ليسانس حقوق
٣٠احمد مجدى حسين حلمى٤٣ بكالوريوس تجارة
٢٨احمد مجدى صالح الدين٤٤ ليسانس حقوق
٢٨احمد مجدى عبد النبى على محجوب٤٥ زراعة
٢٦احمد مجدى محمد اسماعيل٤٦ ليسانس حقوق

صفحة ١٤ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٣احمد مجدى محمد خلفية١ ليسانس اداب
٢٧احمد مجدى محمد كريم٢ ليسانس حقوق
٢٦احمد محروس ابراهيم٣ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٦احمد محروس قبيصى السيد٤ حاسبات ومعلومات
٣١احمد محسن حامد شلبى٥ ليسانس حقوق
٢٧احمد محسن عيد محمد حسن٦ حاسبات ومعلومات
٢٦احمد محمد ابراهيم احمد٧ حاسبات ومعلومات
٢٥احمد محمد ابراهيم السيد٨ ليسانس حقوق
٢٣احمد محمد ابراهيم السيد احمد٩ بكالوريوس خدمة اجتماعية

٣١احمد محمد ابراهيم صيام١٠ حاسبات ومعلومات
٢٦احمد محمد ابراهيم على١١ ليسانس حقوق
٢٥احمد محمد ابراهيم على١٢ ليسانس شريعة وقانون
٢٤احمد محمد ابراهيم محمد ميالد١٣ ليسانس اداب
٢٦احمد محمد ابو الفضل عبد العال١٤ ليسانس حقوق
٢٣احمد محمد احمد احمد االحول١٥ ليسانس حقوق
٢٣احمد محمد احمد رمضان١٦ ليسانس حقوق
٢٧احمد محمد احمد طة١٧ ليسانس حقوق
٢٨احمد محمد احمد عبد الحميد١٨ ليسانس حقوق
٢٩احمد محمد احمد عبد المجيد١٩ بكالوريوس تربية
٢٤احمد محمد احمد على٢٠ ليسانس حقوق
٢٨احمد محمد احمد على حسن٢١ بكالوريوس تجارة
٢٦احمد محمد احمد محمد كريم٢٢ ليسانس اداب
٢٨احمد محمد اسماعيل السيد٢٣ ليسانس حقوق
٢٨احمد محمد الحبش معوض٢٤ ليسانس حقوق
٢٣احمد محمد السيد حسن٢٥ بكالوريوس تربية
٢٤احمد محمد السيد عبد المجيد٢٦ حاسبات ومعلومات
٢٦احمد محمد السيد محمد٢٧ ليسانس اداب

صفحة ١٥ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٣احمد محمد الطاهر محمد٢٨ ليسانس حقوق
٢٣احمد محمد العجمى سليمان٢٩ بكالوريوس تجارة
٣٢احمد محمد امين عطا هللا٣٠ ليسانس شريعة وقانون
٣٠احمد محمد بيومى٣١ ليسانس حقوق
٢٤احمد محمد ثابت الديب٣٢ ليسانس حقوق
٢٤احمد محمد جاد ابراهيم عبد الجواد٣٣ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٦احمد محمد جاد الرب السيد٣٤ ليسانس حقوق
٢٧احمد محمد جمعه احمد٣٥ ليسانس حقوق
٣٣احمد محمد حسن الشامى٣٦ ليسانس حقوق
٢٧احمد محمد حسن بيومى٣٧ ليسانس حقوق
٢٦احمد محمد حسن خليفة حسن٣٨ ليسانس حقوق
٢٨احمد محمد حسن عبده النحاس٣٩ ليسانس حقوق
٢٤احمد محمد حسن محمود٤٠ ليسانس حقوق
٣١احمد محمد حسنى سيد احمد٤١ بكالوريوس تجارة
٢٤احمد محمد حسنين عبادى حامد٤٢ ليسانس حقوق
٢٤احمد محمد حسين احمد موسى٤٣ ليسانس حقوق
٣١احمد محمد حماد عمر٤٤ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٨احمد محمد حنفى حنفى٤٥ حاسبات ومعلومات
٢٧احمد محمد حنفى محمود٤٦ بكالوريوس تجارة

صفحة ١٦ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٣٠احمد محمد حيسن انور١ ليسانس حقوق
٢٣احمد محمد خليل ريان٢ ليسانس حقوق
٢٩احمد محمد خيرى حسين٣ ليسانس حقوق
٢٣احمد محمد داود محمد داود٤ ليسانس حقوق
٣٢احمد محمد رؤوف شعبان٥ ليسانس حقوق
٢٥احمد محمد رضوان حسن هيكل٦ ليسانس حقوق
٢٨احمد محمد زكريا حسنين٧ بكالوريوس تجارة
٢٩احمد محمد سرور سعد٨ ليسانس حقوق
٢٦احمد محمد سعد امين٩ ليسانس حقوق

٢٨احمد محمد سيد احمد محمد١٠ بكالوريوس تجارة
٢٣احمد محمد صالح١١ ليسانس حقوق
٢٥احمد محمد طه محمد١٢ ليسانس اداب
٢٨احمد محمد عارف ابراهيم١٣ ليسانس اداب
٢٣احمد محمد عبد الحميد١٤ ليسانس اداب
٢٥احمد محمد عبد الحميد محمد لطفى١٥ حاسبات ومعلومات
٢٣احمد محمد عبد الحميد يوسف١٦ بكالوريوس تجارة
٢٧احمد محمد عبد الخالق الراعى١٧ ليسانس حقوق
٢٣احمد محمد عبد الرحيم محمد١٨ بكالوريوس تجارة
٢٥احمد محمد عبد الستار حسن١٩ ليسانس حقوق
٢٥احمد محمد عبد السالم وهبه٢٠ بكالوريوس تربية
٢٧احمد محمد عبد العال على٢١ بكالوريوس تجارة
٢٦احمد محمد عبد العزيز الشناوى٢٢ ليسانس حقوق
٢٢احمد محمد عبد العزيز محمد عبد الجواد٢٣ ليسانس حقوق
٢٤احمد محمد عبد الغنى٢٤ ليسانس حقوق
٣٢احمد محمد عبد القادر احمد بسيونى٢٥ ليسانس حقوق
٢٦احمد محمد عبد الالة احمد نوار٢٦ ليسانس شريعة وقانون
٢٦احمد محمد عبد اللطيف عياد٢٧ حاسبات ومعلومات

صفحة ١٧ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٥احمد محمد عبد المجيد السيد٢٨ ليسانس اداب
٢٤احمد محمد عبد المجيد محمد٢٩ ليسانس حقوق
٢٧احمد محمد عبد المحسن غانم٣٠ بكالوريوس تجارة
٢٤احمد محمد عبد الوهاب محمد عبده٣١ ليسانس حقوق
٢٥احمد محمد على ابو بكر٣٢ ليسانس شريعة وقانون
٢٤احمد محمد على المغربى٣٣ ليسانس حقوق
٢٩احمد محمد على حسن٣٤ ليسانس حقوق
٢٦احمد محمد على حسن سعيد٣٥ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٢احمد محمد على حسن محمود٣٦ حاسبات ومعلومات
٢٧احمد محمد على سيد٣٧ بكالوريوس تجارة
٢٤احمد محمد على عبد المنعم٣٨ ليسانس اداب
٢٥احمد محمد على قاصد٣٩ ليسانس حقوق
٢٧احمد محمد فؤاد محمد الحبيشى٤٠ ليسانس حقوق
٢٥احمد محمد فتحى محمد حسن٤١ بكالوريوس تجارة
٢٦احمد محمد قبارى عبد العال٤٢ ليسانس حقوق
٢٥احمد محمد محمد دغيدى النجار٤٣ ليسانس حقوق
٢٦احمد محمد محمد عبد الدايم٤٤ ليسانس اداب
٢٨احمد محمد محمد عبد الفتاح حموده٤٥ حاسبات ومعلومات
٢٩احمد محمد محمد يونس٤٦ ليسانس حقوق

صفحة ١٨ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٧احمد محمد محمود عبد الرؤف١ ليسانس حقوق
٢٢احمد محمد محمود قطب٢ بكالوريوس تجارة
٢٥احمد محمد محمود محمد غنيم٣ ليسانس حقوق
٢٤احمد محمد مصطفى٤ ليسانس حقوق
٢٤احمد محمد نبيل درويش٥ بكالوريوس تربية
٢٧احمد محمد نجيب رافت٦ ليسانس حقوق
٢٩احمد محمد يحيى زكريا٧ ليسانس حقوق
٢٥احمد محمد يوسف رياض عمارة٨ ليسانس اداب
٣٠احمد محمود احمد احمد ابراهيم٩ بكالوريوس تربية

٢٨احمد محمود احمد امام١٠ ليسانس حقوق
٢٦احمد محمود احمد جاد١١ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥احمد محمود احمد عليوه١٢ ليسانس حقوق
٢٤احمد محمود احمدحسن نصار١٣ ليسانس حقوق
٢٦احمد محمود شعبان محمد١٤ ليسانس اداب
٣٠احمد محمود عبد الجليل خليفة١٥ ليسانس حقوق
٢٧احمد محمود عبد الخالق مبارك١٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥احمد محمود عبد الستار١٧ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥احمد محمود عبد الصادق١٨ ليسانس اداب
٢٨احمد محمود محمد احمد غنيم١٩ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٩احمد محمود محمد خلف٢٠ ليسانس حقوق
٢٨احمد محمود محمد محمد المنسى٢١ بكالوريوس تجارة
٢٥احمد محى الدين اسماعيل٢٢ بكالوريوس تجارة
٢٩احمد محى منصور المغاورى٢٣ حاسبات ومعلومات
٢٦احمد مختار ابراهيم٢٤ ليسانس حقوق
٢٥احمد مخلص ابراهيم٢٥ ليسانس حقوق
٢٩احمد مرسى احمد محمد٢٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٦احمد مسعد خميس ابو بكر٢٧ بكالوريوس تجارة

صفحة ١٩ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٨احمد مصطفى احمد خميس٢٨ ليسانس حقوق
٢٨احمد مصطفى السيد محمد عبده٢٩ بكالوريوس تجارة
٢٦احمد مصطفى انور٣٠ ليسانس اداب
٢٦احمد مصطفى توفيق محمد٣١ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٣احمد مصطفى خميس مصطفى٣٢ بكالوريوس تجارة
٢٣احمد مصطفى شبل بركات٣٣ ليسانس حقوق
٢٥احمد مصطفى عباس احمد٣٤ حاسبات ومعلومات
٢٩احمد مصطفى عبد الرحيم٣٥ ليسانس حقوق
٣٠احمد مصطفى على احمد فاضل٣٦ حاسبات ومعلومات
٢٤احمد مصطفى قاسم٣٧ حاسبات ومعلومات
٢٥احمد مصطفى محمد مبروك٣٨ ليسانس حقوق
٢٥احمد مصطفى محمود عزمى٣٩ بكالوريوس تجارة
٢٨احمد مصطفى مصطفى محمود٤٠ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٣احمد مصطفى نصر محمد٤١ ليسانس حقوق
٢٧احمد مظهر ناجى سعد٤٢ ليسانس حقوق
٢٧احمد ممدوح احمد محمد رضوان٤٣ حاسبات ومعلومات
٢٧احمد منصور بكرى محمد حسين٤٤ بكالوريوس تجارة
٢٩احمد منصور حسن صالح٤٥ حاسبات ومعلومات
٣٠احمد موسى عبد الحميد٤٦ ليسانس شريعة وقانون

صفحة ٢٠ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٧احمد موسى عمران احمد السيد١ ليسانس حقوق
٢٦احمد ناجى احمد السيد٢ ليسانس حقوق
٢٧احمد نايل نايل٣ ليسانس حقوق
٢٦احمد نبيل حسين احمد٤ ليسانس اداب
٢٣احمد نبيل فؤاد السيد٥ بكالوريوس تجارة
٢٧احمد هالل جابر هالل٦ ليسانس حقوق
٢٧احمد وجدى عبد المنعم عمر٧ حاسبات ومعلومات
٢٩احمد وجدى عطية ذكى٨ ليسانس حقوق
٢٩احمد وجية عبد الحليم عبد الحميد٩ ليسانس حقوق

٢٦احمد وجيه احمد عبد اللطيف١٠ حاسبات ومعلومات
٢٥احمد وجيه احمد محمد على١١ بكالوريوس تجارة
٢٥احمد يحيى حامد السيد عكاشة١٢ ليسانس حقوق
٢٤احمد يحيى خميس عبد المجيد١٣ ليسانس حقوق
٢٨احمد يحيى على محمد١٤ ليسانس حقوق
٢٩احمد يسرى لطفى عبد العزيز١٥ ليسانس حقوق
٢٤احمد يسرى محمد على محمد١٦ ليسانس حقوق
٢٥احمد يسرى محمد فؤاد١٧ بكالوريوس العلوم المالية واالدارية
٣٣احمد يوسف ابراهيم حسن١٨ بكالوريوس تربية
٢٦احمد يوسف اسماعيل١٩ ليسانس حقوق
٢٥احمد يوسف زكريا السيد٢٠ ليسانس شريعة وقانون
٣٢احمد يوسف عبد اللة ابراهيم٢١ ليسانس حقوق
٢٥احمدمحمد رمضان محمد٢٢ ليسانس حقوق
٢٣ادهم اسماعيل محمد٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٣اسامة اشرف محمد٢٤ ليسانس اداب
٢٩اسامة السيد دياب٢٥ ليسانس اداب
٣٠اسامة جابر عبد العزيز٢٦ ليسانس حقوق
٣٢اسامة حفظى عبد الفضيل٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٢١ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٣٢اسامة عبد الرحيم ابراهيم٢٨ ليسانس اداب
٣٠اسامة محمد محمد ابراهيم٢٩ ليسانس حقوق
٣١اسامة محمد محمد عبد الوهاب٣٠ ليسانس حقوق
٣٢اسامه احمد صالح احمد سليم٣١ ليسانس شريعة وقانون
٢٧اسامه السيد عبد الفتاح السيد٣٢ زراعة
٢٦اسامه بشر سعيد زكى٣٣ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٨اسامه سعيد حكيم روفائيل٣٤ بكالوريوس تربية
٣١اسامه صالح محمود حسن٣٥ ليسانس حقوق
٢٣اسامه عاطف جابر قمر الدوله٣٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥اسامه عبد الحميد محمود الصباغ٣٧ حاسبات ومعلومات
٢٢استر برتى عزيز عيد٣٨ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٢اسراء احمد عبد الحميد٣٩ بكالوريوس تجارة
٢٥اسراء احمد محمد مرسى٤٠ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥اسراء جابر عبد العال عبد الرحيم٤١ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٤اسراء جمال على السيد٤٢ بكالوريوس تجارة
٢٣اسراء حسن احمد محمود٤٣ ليسانس حقوق
٣٠اسراء حسن يوسف٤٤ بكالوريوس تجارة
٢٤اسراء خميس على احمد٤٥ ليسانس حقوق
٢٥اسراء رجب محمد انور٤٦ ليسانس اداب

صفحة ٢٢ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٩اسراء رزق رياض١ ليسانس اداب
٢٣اسراء شعبان محمد٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٤اسراء شفيق عبد الحميد٣ بكالوريوس تجارة
٣٠اسراء شكرى محمد عمر٤ ليسانس حقوق
٢٥اسراء صالح محمد حسن٥ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣٠اسراء عادل عبد الحميد٦ ليسانس اداب
٢٤اسراء عبد الحميد حسنى٧ ليسانس حقوق
٢٧اسراء عبد الرحمن محمد٨ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥اسراء عبد الغفار عبد الحليم٩ ليسانس حقوق

٢٤اسراء عبد الفتاح عجمى مرسى١٠ بكالوريوس تجارة
٢٦اسراء عبد القوى حامد هالل١١ ليسانس حقوق
٢٦اسراء عبد المجيد على١٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٨اسراء عبد الهادى محمد محمد١٣ ليسانس اداب
٢٢اسراء عطيه عبد المنعم رمضان١٤ ليسانس حقوق
٢٤اسراء على حسن على خميس١٥ ليسانس شريعة وقانون
٢٢اسراء على حنفى محمود١٦ ليسانس حقوق
٢٩اسراء على مصطفى على ربيع١٧ زراعة
٢٧اسراء فاروق احمد عبد الرحمن١٨ ليسانس حقوق
٢٣اسراء ماهر العدوى١٩ بكالوريوس تجارة
٢٤اسراء محمد ابراهيم محمد زكى٢٠ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥اسراء محمد السيد٢١ ليسانس اداب
٢٣اسراء محمد السيد٢٢ السن
٢٣اسراء محمد حسن متولى٢٣ ليسانس حقوق
٢٥اسراء محمد عبد السالم السيد٢٤ ليسانس حقوق
٢٤اسراء محمد عبد العاطى عيسى٢٥ ليسانس حقوق
٢٤اسراء محمد عبد اللطيف محمد٢٦ ليسانس حقوق
٢٧اسراء محمد على عثمان النور٢٧ بكالوريوس تجارة

صفحة ٢٣ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٤اسراء محمد محمود٢٨ ليسانس حقوق
٢٣اسراء محمد محمود عشوش٢٩ بكالوريوس تربية
٢٣اسراء محمود عبد الحكيم زكى٣٠ ليسانس حقوق
٢٢اسراء مرسى مرسى مرسى٣١ ليسانس حقوق
٢٥اسراء مصطفى حسين محمد العشماوى٣٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٦اسراء مصطفى محسن٣٣ ليسانس اداب
٢٢اسراء مصطفى محمود عزمى٣٤ ليسانس حقوق
٢٥اسراء نادر عبد المجيد٣٥ ليسانس اداب
٢٤اسعاد محمود حسين٣٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٩اسعد سمرود سيد خليل٣٧ ليسانس حقوق
٣٢اسكندر حلمى عيسى قالده٣٨ بكالوريوس تجارة
٢٦اسالم ابراهيم حسن٣٩ ليسانس حقوق
٣١اسالم ابراهيم عبد المنعم٤٠ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٨اسالم احمد عبد العزيز٤١ زراعة
٣٠اسالم احمد فتحى٤٢ ليسانس حقوق
٢٨اسالم احمد قنديل عبد العال٤٣ ليسانس حقوق
٢٥اسالم احمد محمود٤٤ ليسانس حقوق
٢٧اسالم احمد محمود محمد خليل٤٥ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٩اسالم احمد معداوى٤٦ ليسانس حقوق

صفحة ٢٤ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية  حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٨اسالم احمد يوسف مشرف١ حاسبات ومعلومات
٢٣اسالم اسامه عيداروس سليمان٢ بكالوريوس تجارة
٢٢اسالم اشرف ابراهيم السيد٣ بكالوريوس تجارة
٢٥اسالم اشرف السيد احمد عبدالغفار٤ ليسانس حقوق
٢٨اسالم االمير محمد٥ ليسانس حقوق
٢٥اسالم العقاد احمد محمد٦ ليسانس شريعة وقانون
٢٨اسالم جابر حسن محمد٧ ليسانس حقوق
٢٨اسالم حامد عوض٨ ليسانس اداب
٢٥اسالم حسن عبد المنعم امين٩ ليسانس حقوق

٢٦اسالم حسين عباس محمد١٠ ليسانس شريعة وقانون
٢٦اسالم حشمت على احمد١١ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣١اسالم حمدى عبد الفتاح درويش١٢ بكالوريوس تجارة
٢٦اسالم خليل محمد حسن١٣ حاسبات ومعلومات
٢٧اسالم خميس حسن صابر١٤ ليسانس حقوق
٢٧اسالم خميس سليمان عبد الرحمن١٥ حاسبات ومعلومات
٣٠اسالم خميس عبد اللة محمد١٦ ليسانس حقوق
٢٨اسالم خميس محمد١٧ ليسانس حقوق
٢٦اسالم ذهب خلف عزب١٨ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣٢اسالم راشد احمد راشد١٩ بكالوريوس تجارة
٢٧اسالم ربيع محروس عبد هللا٢٠ ليسانس حقوق
٢٥اسالم سعد الدين عبد الحليم٢١ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣٠اسالم سعيد شعبان عبد الجواد٢٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٣اسالم سعيد عبد الرازق٢٣ ليسانس حقوق
٢٨اسالم سعيد عبد الفتاح٢٤ حاسبات ومعلومات
٢٨اسالم سعيد محمد الشرنوبى٢٥ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٩اسالم سالمة محمود سالمة٢٦ ليسانس اداب
٢٦اسالم صبرى الديب عبد العال٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٢٥ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٣٠اسالم صالح جابر على٢٨ بكالوريوس تجارة
٢٤اسالم طارق مهنى٢٩ ليسانس حقوق
٢٧اسالم عبد الحميد احمد على٣٠ ليسانس حقوق
٣٢اسالم عبد الرحيم على عبد الرحيم٣١ ليسانس حقوق
٣٢اسالم عبد الفتاح شافع٣٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣٢اسالم عبد اللة ابراهيم سعد٣٣ ليسانس حقوق
٢٨اسالم عبد المنعم حسن على ايبو٣٤ ليسانس حقوق
٢٩اسالم عصام صابر اسماعيل٣٥ ليسانس حقوق
٢٦اسالم عطية عبد السالم٣٦ ليسانس حقوق
٢٤اسالم عطيه هللا حسن عبد العليم٣٧ بكالوريوس تجارة
٢٣اسالم على ابراهيم محمد٣٨ ليسانس حقوق
٢٤اسالم على بازيد على٣٩ حاسبات ومعلومات
٢٥اسالم على جمعه٤٠ بكالوريوس تجارة
٣٢اسالم على حسن٤١ ليسانس حقوق
٢٧اسالم على عبد الحميد محمد٤٢ ليسانس حقوق
٢٤اسالم على عبد الفتاح عبد الحميد٤٣ بكالوريوس تجارة
٢٥اسالم على فهمى عبد هللا٤٤ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣٠اسالم على محمد عبد المجيد٤٥ بكالوريوس تجارة
٢٦اسالم على محمود احمد الشعراوى٤٦ ليسانس اداب

صفحة ٢٦ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية  حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٧اسالم على يوسف ابراهيم١ حاسبات ومعلومات
٢٦اسالم عوض سعد ابراهيم٢ ليسانس حقوق
٢٥اسالم محمد ابراهيم على٣ بكالوريوس تجارة
٢٦اسالم محمد السعيد الخدرجى٤ ليسانس حقوق
٢٤اسالم محمد حسن بدوى٥ ليسانس اداب
٢٢اسالم محمد دسوقى عبد المجيد٦ ليسانس حقوق
٢٤اسالم محمد رزق محمد٧ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٤اسالم محمد صادق محمود٨ بكالوريوس تجارة
٣٠اسالم محمد ضيف رجب٩ ليسانس حقوق

٢٦اسالم محمد عبد الرازق١٠ ليسانس حقوق
٢٣اسالم محمد عبد العال١١ بكالوريوس تجارة
٢٦اسالم محمد عبدة محمد عثمان١٢ ليسانس حقوق
٣٢اسالم محمد على احمد١٣ ليسانس حقوق
٢٤اسالم محمد فتح هللا على غازى١٤ حاسبات ومعلومات
٢٥اسالم محمد فهمى عبد الحليم١٥ بكالوريوس تجارة
٢٧اسالم محمد محمد احمد١٦ ليسانس حقوق
٢٨اسالم محمد محمد محمد حسن١٧ بكالوريوس تجارة
٢٣اسالم محمد محمود عبد العاطى١٨ بكالوريوس تجارة
٢٥اسالم محمد مصطفى١٩ ليسانس حقوق
٢٣اسالم محمد مصطفى حسن٢٠ بكالوريوس تجارة
٢٣اسالم محمد موسى٢١ ليسانس حقوق
٢٩اسالم محمود حسن٢٢ بكالوريوس تجارة
٢٥اسالم محمود حلمى٢٣ ليسانس حقوق
٢٩اسالم محمود موسى عمر٢٤ ليسانس حقوق
٣٠اسالم مدحت نورس على٢٥ ليسانس حقوق
٢٤اسالم مصطفى محمد عبد المنعم٢٦ حاسبات ومعلومات
٢٥اسالم مصطفى محمدى٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٢٧ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية  حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٣٢اسالم موسى احمد موسى٢٨ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٨اسالم نصيب عبد الفتاح نصيب٢٩ ليسانس حقوق
٢٥اسالم هشام عبد الفتاح محمد متولى٣٠ ليسانس اداب
٢٥اسالم هشام يوسف مصطفى٣١ ليسانس حقوق
٢٥اسالم يوسف محمد٣٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٦اسالم يوسف محمد٣٣ ليسانس حقوق
٣١اسماء ابراهيم حسين ادريس٣٤ بكالوريوس تربية
٢٤اسماء ابراهيم رجب هداية٣٥ ليسانس حقوق
٣٠اسماء ابراهيم زايد عبد الرحمن٣٦ بكالوريوس تجارة
٢٥اسماء ابراهيم عبد اللة يونس٣٧ ليسانس حقوق
٢٧اسماء احمد عبد العزيز يس٣٨ بكالوريوس تجارة
٣١اسماء احمد على٣٩ ليسانس حقوق
٢٧اسماء احمد مصطفى احمد حسن٤٠ ليسانس حقوق
٢٤اسماء اسماعيل محمد يس محمد٤١ بكالوريوس تجارة
٢٥اسماء السعيد محمد عبد اللة٤٢ ليسانس حقوق
٣٠اسماء السيد عبد المنعم عبد ربه٤٣ ليسانس حقوق
٢٦اسماء السيد عطية٤٤ ليسانس حقوق
٢٣اسماء السيد محمود٤٥ ليسانس حقوق
٣٠اسماء السيد يوسف عبد القادر٤٦ ليسانس حقوق

صفحة ٢٨ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٩اسماء المحمدى محمد احمد١ ليسانس حقوق
٢٨اسماء بيومى هريدى احمد٢ ليسانس حقوق
٢٧اسماء جمال خالد احمد٣ ليسانس حقوق
٢٣اسماء جمال عوض متولى٤ ليسانس حقوق
٢٥اسماء حسن محمد احمد٥ ليسانس شريعة وقانون
٢٤اسماء سعد محمد ياقوت٦ ليسانس حقوق
٢٢اسماء سليمان عبد السميع٧ ليسانس حقوق
٢٢اسماء شعبان السيد٨ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣٠اسماء شعبان عثمان٩ ليسانس حقوق

٢٣اسماء شعبان محى الدين محمد١٠ ليسانس حقوق
٣٠اسماء شوقى مهدى١١ ليسانس حقوق
٢٦اسماء صالح فرغلى عطيه١٢ ليسانس اداب
٢٥اسماء عادل جابر١٣ بكالوريوس تجارة
٢٣اسماء عاطف على١٤ ليسانس حقوق
٢٨اسماء عبد العال مصطفى محمد١٥ بكالوريوس تجارة
٢٩اسماء عبد العليم السيد١٦ بكالوريوس تجارة
٢٥اسماء عبد القادر عبد العزيز١٧ ليسانس حقوق
٣١اسماء عبد هللا احمد عبد الفتاح١٨ بكالوريوس تجارة
٣٢اسماء عدلى محمد صالح١٩ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٩اسماء عصام عبد السالم٢٠ حاسبات ومعلومات
٢٧اسماء عالء الدين ابراهيم٢١ بكالوريوس تجارة
٢٣اسماء عمر سيد مصطفى٢٢ ليسانس حقوق
٢٦اسماء عيد دياب على٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٤اسماء غريب محمود غريب٢٤ ليسانس حقوق
٢٤اسماء فتحى عطا عبد العاطى٢٥ ليسانس اداب
٢٣اسماء فوزى حسين٢٦ ليسانس اداب
٢٧اسماء كمال حسن محمد خطاب٢٧ بكالوريوس خدمة اجتماعية

صفحة ٢٩ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٨اسماء ماهر سعد عبد اللة٢٨ ليسانس شريعة وقانون
٢٩اسماء مجدى سالم السيد٢٩ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧اسماء محمد احمد محمود عمر٣٠ بكالوريوس تربية
٢٨اسماء محمد الجميل عبد الونيس٣١ حاسبات ومعلومات
٢٣اسماء محمد حسن محمد٣٢ ليسانس حقوق
٢٤اسماء محمد سالمة٣٣ ليسانس حقوق
٢٤اسماء محمد عبد الستار على السيد٣٤ ليسانس حقوق
٢٣اسماء محمد عبد السالم السيد٣٥ ليسانس حقوق
٢٩اسماء محمد عبد الغنى عبد العال٣٦ ليسانس حقوق
٢٦اسماء محمد عبد النبى محمد٣٧ ليسانس اداب
٢٦اسماء محمد محمد٣٨ ليسانس حقوق
٣٢اسماء محمد محمود فقير٣٩ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٦اسماء محمود احمد عبد اللطيف٤٠ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥اسماء محمود خلف هللا محمد٤١ ليسانس اداب
٢٩اسماء محمود خميس على محمد٤٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥اسماء محمود محمد٤٣ ليسانس حقوق
٣٢اسماء محمود محمد حسن٤٤ ليسانس حقوق
٢٦اسماء مهاب عبد المنعم٤٥ ليسانس حقوق
٢٧اسماعيل قطب عبد اللة محمد٤٦ ليسانس حقوق

صفحة ٣٠ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٣٢اسماعيل محمد مدحت خليفه محمود١ ليسانس حقوق
٣٠اشرف حسين عبد السالم٢ ليسانس شريعة وقانون
٢٢اشرف سليمان محمد٣ ليسانس حقوق
٢٩اشرف عادل فهمى٤ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣١اشرف عبد الرحمن عبد الرازق٥ ليسانس حقوق
٢٦اشرف عبد الموجود اسماعيل٦ ليسانس حقوق
٢٣اشرف فتحى على٧ ليسانس حقوق
٣٠اشرف محمد ابراهيم كامل٨ حاسبات ومعلومات
٢٦اشرف محمد مسعد كنفاش٩ ليسانس شريعة وقانون

٢٧اكرام جابر على محمد١٠ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٨اكرم عبد الرازق على محمد١١ ليسانس حقوق
٢٦اكرم محمد حافظ امين١٢ حاسبات ومعلومات
٢٤االء عزت سيد قاسم١٣ ليسانس حقوق
٢٤االء فاروق حامد عكاشة١٤ ليسانس اداب
٢٨االء مامون محمد مختار الخطيب١٥ ليسانس حقوق
٢٩الحسن على حسن على العامرى١٦ المعهد العالى للدراسات التكنولوجية
٢٨الحسين على محمد عبد العاطى١٧ بكالوريوس علوم تعاونية
٢٣الحسينى صالح حسن عبد المقصود١٨ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٣الحمد عبد الباقى مرسى١٩ ليسانس شريعة وقانون
٢٦السعيد محمد عبد الواحد٢٠ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٩السيد احمد السيد ابو شوشه٢١ ليسانس حقوق
٢٥السيد احمد عباس احمد٢٢ ليسانس حقوق
٣١السيد جمال السيد طه٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٥السيد حسين ابراهيم على حسن٢٤ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٦السيد رمضان السيد حسان٢٥ ليسانس حقوق
٢٨السيد سعيد السيد حسن٢٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٩السيد سعيد عبد العال محمود٢٧ ليسانس اداب

صفحة ٣١ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية  حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٧السيد سليمان محمد سليمان٢٨ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٦السيد عبد النعيم السيد٢٩ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣٢السيد محمد السيد عبد الرحيم٣٠ ليسانس حقوق
٣١السيد محمد حمدى عبد الشافى٣١ حاسبات ومعلومات
٣١السيد محمد عبد الونيس العرينى٣٢ ليسانس حقوق
٢٨السيد محمد محمود السيد٣٣ ليسانس حقوق
٣٠السيد مصطفى محمود المهدى٣٤ حاسبات ومعلومات
٢٧الشافعى محمود جالس محمود٣٥ ليسانس حقوق
٣١الشريف على محمد على٣٦ ليسانس حقوق
٢٨الشيماء احمد السيد ابراهيم٣٧ ليسانس اداب
٢٨الشيماء حمدى عبد الرحمن٣٨ زراعة
٢٧الشيماء رمضان محمد رمضان٣٩ بكالوريوس تربية
٢٩الشيماء عادل محمد محمد عفيفى٤٠ حاسبات ومعلومات
٢٧الشيماء مراد سعد رمضان٤١ بكالوريوس تجارة
٢٢الشيماء نبيل عبد الفتاح٤٢ ليسانس اداب
٣٠الشيماء نجيب محمد٤٣ ليسانس حقوق
٢٦المعتز باللة احمد حسن محمد٤٤ ليسانس حقوق
٣٢المعتز باللة السيد امين٤٥ ليسانس حقوق
٢٩الهام سعد محمد ابوشوارب٤٦ ليسانس حقوق

صفحة ٣٢ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية  حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٤الهام محمد عبد الكريم١ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٨الهام محمود امين محمود٢ ليسانس اداب
٣٠ام كلثوم على محمود٣ ليسانس حقوق
٢٧امال الصافى رجب٤ ليسانس حقوق
٣٠امال رجب محمد شرف الدين٥ بكالوريوس تجارة
٢٥امانى احمد السيد حسن٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣١امانى احمد الهم احمد على٧ ليسانس حقوق
٢٦امانى احمد فرج اللقانى٨ حاسبات ومعلومات
٣٠امانى حسن عبد الرحمن حسن٩ ليسانس حقوق

٣٠امانى سيد عبد الدايم محمد١٠ ليسانس حقوق
٢٥امانى شرف محمد السيد١١ ليسانس حقوق
٢٨امانى عادل عبد هللا مصيلحى١٢ ليسانس حقوق
٢٧امانى عبد الستار شعبان١٣ ليسانس حقوق
٣٠امانى عبد الستار عبد الشافى١٤ ليسانس حقوق
٣١امانى عبد الصمد امام١٥ ليسانس حقوق
٢٣امانى على فهمى عبد هللا١٦ حاسبات ومعلومات
٢٦امانى عمر رمضان١٧ ليسانس حقوق
٢٩امانى ماهر محمد عصر١٨ ليسانس حقوق
٣٢امانى محمد سالنة١٩ ليسانس حقوق
٣١امانى محمد عبد المنعم حسن سمك٢٠ حاسبات ومعلومات
٢٣امانى محمد غريب٢١ ليسانس حقوق
٢٧امانى ممدوح عبد العزيز محروس احمد٢٢ ليسانس حقوق
٢٤امجد محمد حسنى عبد السالم٢٣ بكالوريوس تجارة
٣١امجد نادى كامل سعد٢٤ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٨امل احمد الفرغلى٢٥ ليسانس حقوق
٢٨امل احمد عبد النبى الخابيه٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٧امل حامد محمد فوزى محمود الخراشى٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٣٣ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٧امل رشدى عبد الرحمن محمد٢٨ ليسانس حقوق
٢٩امل صالح نور الدين صالح٢٩ ليسانس حقوق
٢٨امل عبد العزيز بسيونى احمد٣٠ ليسانس حقوق
٢٣امل على عبد الغفار يوسف٣١ ليسانس حقوق
٢٣امل فريد شوقى٣٢ ليسانس اداب
٢٧امل محمد جاد ابو زيد٣٣ ليسانس حقوق
٢٦امل محمد نجيب محمد٣٤ ليسانس حقوق
٢٤امل محمد وزيرى بدوى٣٥ ليسانس حقوق
٣١امل محمود احمد محمود٣٦ ليسانس حقوق
٣٠امنية جمال السيد٣٧ ليسانس اداب
٢٥امنية سعد الدين صديق٣٨ ليسانس اداب
٢٧امنية شيرين ابراهيم محمود٣٩ ليسانس حقوق
٣١امنية عادل عبد الماجد حسين٤٠ ليسانس حقوق
٢٢امنية عبد الرازق جابر محمد ابو الهنا٤١ ليسانس اداب
٢٩امنية محمد احمد الرشيدى٤٢ ليسانس حقوق
٢٥امنية مصطفى محمد لبيب٤٣ ليسانس حقوق
٢٥امنية نبيل فؤاد السيد٤٤ ليسانس حقوق
٢٦امنيه احمد محمد احمد٤٥ بكالوريوس تجارة
٢٧امنيه حامد احمد محمود فرج٤٦ ليسانس حقوق

صفحة ٣٤ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٥امنيه حسن احمد حسن١ ليسانس اداب
٢٤امنيه حسن محمود محمد٢ ليسانس حقوق
٣٢امنيه حلمى محمد محمود٣ بكالوريوس تجارة
٢٤امنيه ربيع كرار ادم٤ بكالوريوس تجارة
٢٥امنيه عبد العزيز قطب على متولى٥ ليسانس حقوق
٢٨امنيه عبد الفتاح محمد خليل٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥امنيه عبد الكريم فهمى٧ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧امنيه فؤاد محمد سيد٨ بكالوريوس تجارة
٢٤امنيه فتحى محمد رفاعى٩ بكالوريوس خدمة اجتماعية

٢٣امنيه محمد حماد احمد١٠ ليسانس حقوق
٢٣امنيه محمد خيرى حسين بالل١١ بكالوريوس تجارة
٢٦امنيه مصطفى محمد عبد الحميد١٢ ليسانس حقوق
٢٩امير حسن ادم موسى١٣ ليسانس اداب
٢٩امير صالح حسن صالح١٤ ليسانس حقوق
٢٥امير عيد محمود احمد١٥ بكالوريوس تجارة
٣٠امير محمد عبد الباسط السيد١٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٦امير محمد عبد النبى الحنفى١٧ ليسانس حقوق
٢٨امير محمد متولى محمود عبد هللا١٨ ليسانس حقوق
٢٦اميرة ابراهيم محمود حمودة١٩ ليسانس حقوق
٢٣اميرة احمد احمد احمد٢٠ ليسانس اداب
٢٣اميرة احمد عبد الرؤوف٢١ ليسانس حقوق
٢٧اميرة احمد عبد العزيز٢٢ ليسانس اداب
٢٥اميرة احمد محمود محمود على٢٣ ليسانس حقوق
٢٧اميرة السيد محمد مرسى٢٤ ليسانس اداب
٢٥اميرة جابر محمد حسين٢٥ ليسانس حقوق
٢٨اميرة حازم احمد٢٦ ليسانس حقوق
٢٤اميرة حسنى مصطفى عميرة٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٣٥ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٤اميرة حلمى محمد٢٨ ليسانس حقوق
٢٣اميرة حمدى ابراهيم٢٩ ليسانس اداب
٢٩اميرة خميس احمد٣٠ ليسانس حقوق
٣١اميرة سعيد محمود٣١ ليسانس حقوق
٢٦اميرة سمير محمود٣٢ ليسانس اداب
٢٧اميرة صالح عبد الغنى٣٣ ليسانس حقوق
٣٢اميرة عمر زغلول عمر٣٤ ليسانس اداب
٢٣اميرة عوض مصطفى عوض٣٥ ليسانس اداب
٢٦اميرة فتحى صابر سيد٣٦ ليسانس اداب
٢٤اميرة فيصل خلف مهران٣٧ ليسانس اداب
٢٧اميرة مجدى توفيق٣٨ ليسانس اداب
٢٥اميرة محمد ابراهيم على٣٩ ليسانس حقوق
٢٣اميرة محمد احمد على٤٠ ليسانس حقوق
٢٧اميرة محمد احمد موسى٤١ ليسانس حقوق
٢٩اميرة محمد السعيد عبد هللا٤٢ ليسانس حقوق
٢٧اميرة مرسى الصافى٤٣ ليسانس اداب
٢٥اميرة نبيل عبد الفتاح٤٤ ليسانس حقوق
٢٣اميرة يوسف طة يوسف ناصر٤٥ ليسانس اداب
٢٦اميره احمد عبد الرحمن٤٦ بكالوريوس تجارة

صفحة ٣٦ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٥اميره احمد محمد عبد الغنى١ بكالوريوس تجارة
٢٥اميره اسامه سعد عبد الفتاح٢ بكالوريوس تجارة
٢٣اميره البدرى الطيب حسن٣ بكالوريوس تجارة
٢٥اميره السنوسى ابو الفتوح ابراهيم٤ بكالوريوس تجارة
٣١اميره السيد السيد٥ ليسانس حقوق
٢٢اميره جمال خليل٦ بكالوريوس تجارة
٢٣اميره حمدى محمد عوض٧ بكالوريوس تجارة
٢٥اميره حنفى السيد٨ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٩اميره سمير حامد سليمان٩ ليسانس حقوق

٢٨اميره شوقى سيد حسن١٠ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣٢اميره صالح السيد محمد صالح١١ ليسانس حقوق
٢٥اميره عبد الرازق فهمى ابو زيد١٢ ليسانس حقوق
٢٢اميره عبد العزيز احمد عبد العزيز١٣ بكالوريوس تربية
٢٩اميره محمد سعيد حسن١٤ بكالوريوس تجارة
٢٩اميره مرسى محمد مرسى١٥ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧اميره يحيى صديق١٦ حاسبات ومعلومات
٢٢اميمة حسن موسى محمد١٧ ليسانس اداب
٢٧امين احمد امين عبد هللا شعبان١٨ ليسانس حقوق
٢٨امين محمد امين محمد بدوى١٩ ليسانس حقوق
٣٠امينة ابراهيم الصاوى٢٠ ليسانس اداب
٢٢امينة جمال الشواربى٢١ ليسانس حقوق
٢٦امينة حسن احمد قطب٢٢ ليسانس حقوق
٢٤امينة عادل عبد الكريم٢٣ ليسانس حقوق
٣١امينة علم الدين على٢٤ ليسانس حقوق
٣٢امينة ممدوح يوسف٢٥ ليسانس حقوق
٢٨انجى ابراهيم فوزى السيد٢٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٦انجى احمد ابراهيم٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٣٧ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٤انجى احمد احمد يوسف٢٨ ليسانس حقوق
٢٦انجى جابر السيد محمد عبد الرسول٢٩ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣١انجى جمال فخرى جميل٣٠ ليسانس حقوق
٢٩انجى سعيد ابراهيم٣١ ليسانس حقوق
٣٠انجى سعيد احمد محمد٣٢ ليسانس حقوق
٢٦انجى سعيد احمد مكى٣٣ بكالوريوس تجارة
٢٣انجى سعيد محمد محمد٣٤ ليسانس اداب
٢٧انجى صابر محمد على٣٥ ليسانس حقوق
٢٦انجى عاطف عبد الرؤوف الشحات٣٦ بكالوريوس تجارة
٢٧انجى عبد الحميد مصطفى حسنين٣٧ ليسانس حقوق
٢٧انجى عماد وديع ناشد٣٨ ليسانس حقوق
٣٠انجى ماهر محمد عصر٣٩ ليسانس اداب
٢٨انجى محمد صالح محمد عبد المجيد٤٠ ليسانس حقوق
٢٤اندرو عاطف حلمى لوس٤١ حاسبات ومعلومات
٢٥اندرو وحيد عزيز وهبة٤٢ ليسانس حقوق
٣١انسام محمد محمد العصاد٤٣ ليسانس اداب
٢٥انطون جميل قيصر لبيب٤٤ بكالوريوس تجارة
٢٦انطونيوس عادل عبد المسيح زكى٤٥ بكالوريوس تجارة
٢٩انعام عبد الحليم طه عبد الرحمن٤٦ ليسانس حقوق

صفحة ٣٨ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٦انغام سمير عباس احمد١ ليسانس حقوق
٢٣اهداء الغريب محمد اسماعيل لولى٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧ايات السيد حميدو حسين٣ ليسانس اداب
٢٤ايبراهيم حسن جودة عبد المطلب٤ ليسانس حقوق
٢٤اية اسامة السيد٥ ليسانس حقوق
٢٣اية جبريل محمد معوض٦ ليسانس حقوق
٢٧اية جمال يوسف ابو العزم٧ ليسانس حقوق
٢٢اية حسن عبداللة مبروك٨ ليسانس حقوق
٢٢اية خميس احمد٩ ليسانس حقوق

٢٧اية سالمة محمد مهران١٠ ليسانس حقوق
٢٢اية صالح الدين مصطفى١١ ليسانس حقوق
٢٥اية عبد الرحيم محمد عرابى١٢ ليسانس حقوق
٢٥اية عنتر احمد محمد١٣ ليسانس حقوق
٢٥اية غريب احمد بخيت١٤ ليسانس حقوق
٢٣اية محمد طيع حسين١٥ السن
٢٢اية محمود ابراهيم احمد١٦ ليسانس اداب
٢٦اية مصطفى محمد١٧ ليسانس اداب
٢٧اية معتمد مرسى١٨ ليسانس حقوق
٢٦اية نصر السيد ابراهيم١٩ ليسانس حقوق
٢٦ايرينى خلف صابر مشرقى٢٠ ليسانس حقوق
٢٨ايفا رفعت محمد السيد٢١ ليسانس حقوق
٢٣ايفلين اميل صليب٢٢ السن
٣٠ايمان ابراهيم خليل ابراهيم٢٣ ليسانس حقوق
٢٩ايمان ابراهيم خليل محمد٢٤ ليسانس اداب
٢٦ايمان ابراهيم محمد٢٥ ليسانس اداب
٢٧ايمان ابو الفتوح عبد الصبور٢٦ بكالوريوس تجارة
٣١ايمان احمد ابراهيم السيد٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٣٩ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٦ايمان احمد خلف احمد رشوان٢٨ ليسانس حقوق
٢٦ايمان احمد عبد اللطيف احمد٢٩ ليسانس شريعة وقانون
٢٧ايمان احمد محمد محمد الديب٣٠ ليسانس حقوق
٣١ايمان احمد محمد مدنى٣١ ليسانس اداب
٢٢ايمان اسماعيل ابراهيم٣٢ زراعة
٢٢ايمان البدرى محمد عباس٣٣ ليسانس حقوق
٢٢ايمان بسيونى محمد حسين البيبانى٣٤ ليسانس حقوق
٢٢ايمان جابر احمد على٣٥ بكالوريوس تجارة
٢٨ايمان جابر طه حسين على٣٦ ليسانس حقوق
٢٤ايمان جابر محمود٣٧ ليسانس حقوق
٢٨ايمان جالل ابو السعود٣٨ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥ايمان جمال احمد٣٩ ليسانس حقوق
٢٧ايمان جمال مصطفى على٤٠ ليسانس اداب
٣١ايمان حامد مصطفى٤١ ليسانس اداب
٢٧ايمان حسن على رفاعى٤٢ ليسانس حقوق
٢٤ايمان حلمى محمد٤٣ ليسانس حقوق
٣٠ايمان حنفى محمود محمد٤٤ ليسانس حقوق
٣٠ايمان رافت حسنى محمود محمد٤٥ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٤ايمان رجب عبد هللا عالم٤٦ ليسانس حقوق

صفحة ٤٠ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٤ايمان سامى محمد١ ليسانس حقوق
٣٠ايمان سعد الدين حسن٢ بكالوريوس تجارة
٢٥ايمان سعيد يحيي سعد٣ ليسانس اداب
٣٠ايمان صبرى احمد السيد٤ ليسانس حقوق
٢٥ايمان طه محمد مرسى عوض٥ بكالوريوس تجارة
٢٨ايمان عادل السيد احمد٦ ليسانس حقوق
٢٦ايمان عبد الحميد محمود بكر٧ بكالوريوس تجارة
٢٤ايمان عبد الرؤف عباس محمد٨ ليسانس اداب
٢٧ايمان عبد الرحمن جالل حسن٩ ليسانس حقوق

٢٥ايمان عبد السالم عبد الرحيم توفيق١٠ ليسانس حقوق
٣٢ايمان عبد اللطيف عبد الحميد عبد اللطيف١١ بكالوريوس تجارة
٣٠ايمان عبد هللا جبريل عبد هللا١٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٤ايمان عبد المنعم محمد١٣ ليسانس اداب
٣١ايمان عبد المنعم محمد محمد١٤ ليسانس حقوق
٢٤ايمان عبد الناصر مبارك١٥ ليسانس حقوق
٢٩ايمان عبد ربه جابر١٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٩ايمان عبده عبد الغفار اسماعيل١٧ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٢ايمان على حسن على١٨ بكالوريوس تجارة
٢٥ايمان على عبد الغفار يوسف١٩ ليسانس حقوق
٢٤ايمان على قارون على٢٠ ليسانس حقوق
٢٨ايمان فتحى السيد محمد عيسى٢١ ليسانس حقوق
٢٦ايمان فوزى فتحى عبد الحميد٢٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٣ايمان كامل عبده حسين عبده٢٣ ليسانس حقوق
٢٤ايمان محمد ابراهيم الدسوقى٢٤ زراعة
٢٧ايمان محمد ابراهيم على٢٥ ليسانس حقوق
٢٥ايمان محمد احمد السيد زايد٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٧ايمان محمد السيد محمد٢٧ ليسانس اداب

صفحة ٤١ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية  حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٩ايمان محمد الغريب جوده٢٨ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥ايمان محمد بهاء الدين٢٩ ليسانس حقوق
٢٣ايمان محمد حامد ابراهيم٣٠ ليسانس حقوق
٣١ايمان محمد حسن السيد٣١ بكالوريوس تجارة
٢٣ايمان محمد عبد التواب٣٢ ليسانس حقوق
٢٢ايمان محمد عبد الرحمن٣٣ بكالوريوس تجارة
٢٩ايمان محمد عبد الرحيم رضوان٣٤ بكالوريوس تجارة
٢٨ايمان محمد عبد الشافى محمد٣٥ ليسانس اداب
٢٣ايمان محمد على نور الدين٣٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥ايمان محمد محمد السيد٣٧ ليسانس حقوق
٢٩ايمان محمد محمد حسن٣٨ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧ايمان محمد محمود محمد٣٩ ليسانس حقوق
٢٣ايمان محمد مصطفى٤٠ ليسانس حقوق
٣٠ايمان محمود حسن٤١ ليسانس حقوق
٢٣ايمان مصطفى جابر طة٤٢ ليسانس حقوق
٢٨ايمان مصطفى متولى٤٣ ليسانس حقوق
٢٧ايمان منصور محمود ابراهيم٤٤ حاسبات ومعلومات
٢٨ايمان نبيل اسماعيل ناصف٤٥ ليسانس حقوق
٢٥ايمان نبيل عبد الحميد على قاسم٤٦ ليسانس اداب

صفحة ٤٢ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٧ايمان نعيم زكى١ ليسانس حقوق
٢٤ايمان هشام موسى٢ بكالوريوس تجارة
٢٨ايمان هليل اسماعيل عبد المجيد٣ بكالوريوس تجارة
٢٧ايمان يحى حسن كيالنى٤ حاسبات ومعلومات
٢٥ايمان يحيى عبده٥ بكالوريوس تجارة
٢٤ايمان يسرى محمد السيد الخطيب٦ ليسانس حقوق
٣١ايمن احمد عبد العظيم٧ ليسانس حقوق
٢٤ايمن احمد مصطفى حمدنا اللة٨ ليسانس حقوق
٢٥ايمن جمال ابراهيم البربرى٩ زراعة

٢٧ايمن صالح عبد العال١٠ ليسانس حقوق
٢٤ايمن فاروق حامد موسى١١ بكالوريوس تجارة
٢٥ايمن محمد اسماعيل السعيد عبده١٢ حاسبات ومعلومات
٢٨ايمن محمد جابر مصطفى١٣ بكالوريوس تجارة
٣٢ايمن محمد عبد الحميد١٤ ليسانس حقوق
٢٦ايمن محمد فتحى المعناوى١٥ ليسانس حقوق
٢٨ايمن محمد فرج محمد١٦ بكالوريوس تجارة
٣٠ايمن محمد كامل محمد السيد١٧ حاسبات ومعلومات
٢٥ايمن محمد كمال سعيد١٨ ليسانس حقوق
٢٧ايمن مصطفى جابر طه على١٩ بكالوريوس تجارة
٢٨ايمن مصطفى محمود المهدى٢٠ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧ايمن نبيل محمد فهمى٢١ بكالوريوس تجارة
٢٣ايمن يحيى حسن كيالنى٢٢ ليسانس حقوق
٢٤ايمن يوسف عبد اللة٢٣ ليسانس حقوق
٢٦ايناس احمد احمد احمد محمد غازى٢٤ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٨ايناس احمد السيد٢٥ ليسانس حقوق
٢٣ايناس السيد احمد السيد٢٦ ليسانس حقوق
٣١ايناس عبد الحميد محمد عبد الحميد٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٤٣ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٦ايناس عبد الرحمن محمد عبد الرحمن٢٨ ليسانس شريعة وقانون
٣٠ايناس على حسن صالح٢٩ بكالوريوس تجارة
٢٧ايناس مجدى حسن بهلول٣٠ بكالوريوس تجارة
٢٧ايناس محمد عبد الرؤوف٣١ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٤ايه احمد ابراهيم على شلبى٣٢ ليسانس حقوق
٢٤ايه احمد انور احمد٣٣ ليسانس اداب
٢٧ايه احمد صابر محمد حسن٣٤ ليسانس اداب
٢٥ايه احمد محمد احمد جودة٣٥ ليسانس اداب
٢٥ايه السيد عبد المنعم يوسف٣٦ ليسانس اداب
٢٧ايه سعيد فتحى محمد٣٧ ليسانس حقوق
٢٥ايه عبد السالم محمد٣٨ ليسانس اداب
٢٤ايه محمد احمد هريدى٣٩ ليسانس حقوق
٢٧ايه محمد خلف احمد٤٠ ليسانس اداب
٢٤ايهاب احمد حسن٤١ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥ايهاب احمد سليمان سليمان٤٢ ليسانس حقوق
٢٨ايهاب احمد شحاتة محمود٤٣ ليسانس حقوق
٢٤ايهاب اسماعيل محمد اسماعيل٤٤ ليسانس اداب
٢٩ايهاب السيد صالح حسن٤٥ بكالوريوس تجارة
٢٨ايهاب النافع محمد٤٦ ليسانس حقوق

صفحة ٤٤ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٦ايهاب جعفر فهمى مقبول١ ليسانس حقوق
٢٧ايهاب جميل كامل عبد القدوس٢ بكالوريوس تجارة
٢٦ايهاب عبد اللطيف محمد عبد اللطيف٣ ليسانس حقوق
٢٦ايهاب عالء الدين محمود كاظم٤ ليسانس حقوق
٢٣ايهاب ماجد عبدة عبود٥ ليسانس حقوق
٢٦ايهاب محمد ابراهيم جميل٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٨ايهاب محمد شكرى اسماعيل٧ ليسانس حقوق
٢٩ايهاب محمد محسن محمد امين٨ حاسبات ومعلومات
٢٧ايهاب محمد نبيل محمود٩ ليسانس حقوق

٢٥باسم ابو الفتوح عبد الفتاح الخولى١٠ ليسانس حقوق
٢٣باسم احمد انور السيد١١ ليسانس حقوق
٢٩باسم السيد خلف احمد السيد١٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٤باسم ايمن عبد الرحمن محمود١٣ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٣باسم جعفر عبد الفتاح١٤ ليسانس حقوق
٢٦باسم رزق زيدان رزق١٥ زراعة
٢٤باسم سعيد محمد محمود عماره١٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٣باسم صالح محمود ابو العال الصواف١٧ ليسانس حقوق
٢٧باسم عادل فهيم جاد١٨ ليسانس حقوق
٢٨باسم محمد عبد هللا محمد١٩ حاسبات ومعلومات
٢٧باسم محمود محمد شبل حسنين٢٠ بكالوريوس تجارة
٢٦باسنت احمد محمد متولى٢١ ليسانس حقوق
٢٨باسنت محمد محروس السيد٢٢ ليسانس حقوق
٢٢باكينام محمد سعد٢٣ ليسانس حقوق
٢٦بانسية احمد محمد احمد٢٤ ليسانس اداب
٣٠باهر محمد فتحى عشرة٢٥ ليسانس حقوق
٢٥بدور عطيه عبد المنعم رمضان٢٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٤بدوى عبد الغنى بدوى٢٧ ليسانس شريعة وقانون

صفحة ٤٥ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية  حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٨بسام محمد السيد احمد٢٨ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٦بسام محمد فهمى٢٩ ليسانس حقوق
٢٥بسمة ابراهيم حسن٣٠ ليسانس حقوق
٢٨بسمة ابراهيم صبري عبد السالم٣١ ليسانس اداب
٢٦بسمة احمد طالب الغول٣٢ ليسانس حقوق
٢٨بسمة احمد يحيى على٣٣ ليسانس حقوق
٣٠بسمة اشرف حسن٣٤ ليسانس حقوق
٢٦بسمة رجب على ابراهيم٣٥ ليسانس شريعة وقانون
٢٥بسمة عبد اللة ياسين عبد اللة٣٦ ليسانس حقوق
٢٥بسمة محمد حسن٣٧ ليسانس حقوق
٣١بسمة محمد سامى عبد اللطيف٣٨ ليسانس حقوق
٢٤بسمة محمد محمد محمود٣٩ بكالوريوس تربية
٢٣بسمه احمد كامل ممحمد٤٠ حاسبات ومعلومات
٢٤بسمه سعيد عبد العزيز عبد العظيم٤١ بكالوريوس تجارة
٣٠بسمه صبحى اسماعيل محمد٤٢ بكالوريوس تربية
٢٧بسمه صالح احمد٤٣ ليسانس حقوق
٢٥بسمه صالح الدين محمد٤٤ ليسانس حقوق
٢٤بسمه عبد العزيز عباس٤٥ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٣بسمه على احمد عبد ربه٤٦ زراعة

صفحة ٤٦ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٣بسمه فرج السعيد١ بكالوريوس تجارة
٢٧بسمه فوزى عبد الرحمن٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٦بسمه محمود مصطفى ابو النصر٣ بكالوريوس تجارة
٢٣بسمه مصطفى كامل٤ بكالوريوس تجارة
٢٥بسنت ابراهيم خليل٥ ليسانس حقوق
٢٦بسنت احمد ذكى٦ ليسانس اداب
٢٥بسنت جابر متولى السيد٧ بكالوريوس تجارة
٢٨بسنت على حسن على حسين٨ ليسانس حقوق
٢٨بسنت فوزى محمد المخبزى٩ ليسانس اداب

٢٣بسنت محمد احمد محمد١٠ ليسانس اداب
٢٦بسنت محمد جابر انور احمد سلطان١١ بكالوريوس تجارة
٢٧بسنت محمد شريف مصطفى١٢ بكالوريوس تجارة
٢٤بسنت هاشم ابراهيم السيد١٣ بكالوريوس تربية
٢١بالل احمد فتحى على١٤ بكالوريوس تجارة
٢٥بالل عبد الحميد محمد ابراهيم١٥ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٦بالل عبد اللطيف على احمد١٦ ليسانس حقوق
٢٤بالل عبد اللطيف مزيد محمد١٧ حاسبات ومعلومات
٢٧بالل محمد احمد السيد١٨ ليسانس اداب
٢٤بهاء ابراهيم اسماعيل١٩ ليسانس حقوق
٢٦بهاء محمد عبد الجواد٢٠ بكالوريوس تجارة
٢٣بوتامينا عادل كمال يوسف٢١ ليسانس حقوق
٢٣بوسى احمد احمد محمد٢٢ ليسانس حقوق
٢٢بوسى جمال احمد على ابراهيم٢٣ ليسانس حقوق
٢٧بيتر اسحق زاهر بولس٢٤ ليسانس حقوق
٢٥بيشوى عاطف رمزى٢٥ ليسانس اداب
٢٦بيشوى عزت ناشد حنا٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٩بيشوى عزيز شاكر رمسيس٢٧ بكالوريوس تجارة

صفحة ٤٧ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية  حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٤بيشوى قيصر ينى ارمانيوس٢٨ حاسبات ومعلومات
٢٦بيشوى مكرم فهيم٢٩ ليسانس حقوق
٣٢تامر محسن عبد الرحمن٣٠ بكالوريوس تجارة
٢٥تامر هشام شحاته٣١ حاسبات ومعلومات
٢٥تسنيم عبد العاطى السيد٣٢ ليسانس حقوق
٢٣تغريد على رياض عبد الحافظ٣٣ ليسانس اداب
٢٣تغريد محمد السيد محمد٣٤ ليسانس حقوق
٢٢تقى عماد الدين محمد احمد٣٥ ليسانس اداب
٢٣تقى فتح هللا محمد٣٦ تربية نوعية 
٣٠جابر سعيد جابر على٣٧ ليسانس حقوق
٣١جابر محمود رزق عبد القادر٣٨ ليسانس حقوق
٢٦جان مجدى توماس قلدس٣٩ ليسانس حقوق
٢٥جبر احمد عبد هللا الجزار٤٠ ليسانس حقوق
٢٥جالل حسنى زكريا محمد٤١ بكالوريوس تجارة
٢٩جمال عبد الحليم محمود محمد٤٢ ليسانس اداب
٣٢جمعه عبد هللا منصور عبد هللا٤٣ بكالوريوس تجارة
٢٩جهاد خميس عزت ابراهيم٤٤ ليسانس شريعة وقانون
٢٦جهاد رمضان فاضل٤٥ ليسانس حقوق
٢٥جهاد سمير عبد المحسن خليل٤٦ ليسانس حقوق

صفحة ٤٨ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية  حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٣٢جهاد شريف محمود مرسى١ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥جهاد فارس ابو زيد عبد المحسن٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٣جهاد فرج جابر ابوزيد احمد٣ ليسانس اداب
٢٤جهاد محمد منصور محمد٤ ليسانس اداب
٢٦جهاد محمود مختار محمد٥ ليسانس حقوق
٢٤جودى محمد محمد سعد الجمل٦ ليسانس اداب
٢٩جورج نجيب صالح جرجس٧ ليسانس حقوق
٣١جورجيت جورج ظريف٨ ليسانس اداب
٢٥جورجيت صابر سالمة بشاى٩ ليسانس حقوق

٢٦جوزيف حنا جورج سليمان١٠ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧جون حنا جورج سليمان١١ بكالوريوس تجارة
٣٠جون عوض فخرى١٢ ليسانس حقوق
٢٢جوهرة محمد عبد الحميد اسماعيل١٣ ليسانس اداب
٣١جوهنده محمد رشاد ابو العز١٤ ليسانس حقوق
٢٥جيالن احمد السيد جابر محمد١٥ زراعة
٢٧جيالن وصفى عزيز واصف١٦ بكالوريوس تجارة
٢٩جيهان حافظ احمد حافظ١٧ ليسانس حقوق
٢٩جيهان محمد محمد عسكر١٨ ليسانس حقوق
٣٢جيهان هاشم ابو شامة١٩ ليسانس حقوق
٢٧حاتم جمال محمد حسن٢٠ زراعة
٣٠حاتم محمد عبد العال٢١ ليسانس حقوق
٢٥حازم ابراهيم البدرى٢٢ ليسانس حقوق
٢٨حازم احمد محمد ابوزيد٢٣ ليسانس حقوق
٢٥حازم السيد محمد مسعود٢٤ ليسانس حقوق
٢٩حازم العربى انور ابراهيم٢٥ حاسبات ومعلومات
٣٢حازم حفظى عبد العزيز عبد الغنى٢٦ ليسانس شريعة وقانون
٢٦حازم عبد القادر عباس٢٧ حاسبات ومعلومات

صفحة ٤٩ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٨حازم محمد احمد محمد مصطفى٢٨ ليسانس اداب
٢٦حازم محمد السيد عويس٢٩ ليسانس حقوق
٢٦حازم محمد محمد سعد٣٠ ليسانس حقوق
٢٥حازم محمود حسين الجمسى٣١ زراعة
٢٤حازم مختار نبوى٣٢ بكالوريوس تجارة
٢٩حافظ السيد حافظ السيد٣٣ ليسانس شريعة وقانون
٣٢حامد السيد ابراهيم المرسى٣٤ ليسانس شريعة وقانون
٢٣حامد محمد حامد السيد٣٥ حاسبات ومعلومات
٣٢حبيبة حجازى السيد٣٦ ليسانس حقوق
٢٨حذيفه رجب عبد الرؤوف٣٧ زراعة
٢٨حسام احمد امام حماد٣٨ ليسانس حقوق
٢٧حسام احمد بيومى احمد٣٩ بكالوريوس تربية
٣٢حسام اسماعيل سليم٤٠ بكالوريوس تجارة
٢٣حسام الدين السيد السيد احمد٤١ ليسانس اداب
٢٧حسام الدين جاد محمود فراج٤٢ ليسانس حقوق
٢٤حسام الدين درويش حلمى٤٣ ليسانس اداب
٢٨حسام الدين مصطفى حسنى٤٤ ليسانس حقوق
٢٤حسام السيد محمد امين٤٥ حاسبات ومعلومات
٢٥حسام حسن ادم موسى سليم٤٦ ليسانس اداب

صفحة ٥٠ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٣حسام حسن امين مرسى١ ليسانس حقوق
٢٥حسام حسن محمد احمد٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧حسام خليل ابراهيم٣ ليسانس حقوق
٣١حسام خميس ابراهيم حسن٤ ليسانس حقوق
٢٩حسام رمضان عبد السيد٥ ليسانس حقوق
٢٥حسام عبد الحميد محمود الصباغ٦ ليسانس اداب
٢٩حسام عالء الدين احمد٧ بكالوريوس تجارة
٢٥حسام على عبد الغفور٨ حاسبات ومعلومات
٣٠حسام غريب السيد محمد٩ ليسانس حقوق

٣٠حسام محمد احمد القهوجى١٠ ليسانس اداب
٢٥حسام محمد خليل محمد ابو زيد١١ ليسانس حقوق
٢٥حسام محمد عبد المعطى سرى١٢ حاسبات ومعلومات
٢٦حسام محمد عبده احمد١٣ بكالوريوس تجارة
٢٦حسام نصر ابو الحديد١٤ ليسانس شريعة وقانون
٢٤حسن احمد احمد حسن١٥ بكالوريوس تجارة
٢٥حسن احمد المتولى على١٦ ليسانس شريعة وقانون
٢٨حسن احمد حسن عبد الحميد سيف١٧ ليسانس حقوق
٣٠حسن احمد حسن على مطر١٨ ليسانس حقوق
٢٥حسن امير حسن عبد اللة١٩ ليسانس حقوق
٢٨حسن خليل حسن محمد٢٠ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣٢حسن رجب حسن عبد المجيد٢١ ليسانس اداب
٣١حسن شوقى حسن على٢٢ ليسانس حقوق
٣٠حسن صالح سعد محمد٢٣ ليسانس حقوق
٣١حسن عبد السالم حسن على٢٤ ليسانس حقوق
٣٠حسن فتحى حسن السيد شطا٢٥ ليسانس حقوق
٢٤حسن محمد حسن شعيب٢٦ ليسانس حقوق
٣٠حسن محمد حسن محمد توفيق٢٧ حاسبات ومعلومات

صفحة ٥١ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٣١حسن محمد حسن محمد جمعة٢٨ ليسانس حقوق
٢٤حسن محمد حسن محمد محمد٢٩ ليسانس حقوق
٢٥حسن محمد حميدو٣٠ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٩حسن محمد محمد حزين٣١ ليسانس حقوق
٢٩حسن محمد محمد رجب٣٢ ليسانس حقوق
٢٥حسن يسرى حسن بكر السيد٣٣ بكالوريوس تجارة
٢٥حسناء احمد عطية احمد٣٤ ليسانس اداب
٢٣حسناء حسنى محمود حسنى٣٥ ليسانس حقوق
٣٠حسنى على حسنى رمضان٣٦ ليسانس حقوق
٢٨حسين اسماعيل رمزى حسين٣٧ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥حسين حسن عبد المنعم٣٨ ليسانس حقوق
٣٣حسين سمير كامل٣٩ ليسانس حقوق
٢٦حسين عبد هللا السيد الحنفى٤٠ ليسانس شريعة وقانون
٢٧حسين على محمد عبد هللا٤١ بكالوريوس تجارة
٣٠حسين محمد حسين عبد اللة٤٢ ليسانس حقوق
٢٥حسين محمد حسين محمد احمد٤٣ ليسانس حقوق
٢٤حلمى حسنى احمد ابراهيم٤٤ بكالوريوس تجارة
٣٢حمادة ابراهيم محمد الصعيدى٤٥ ليسانس حقوق
٢٨حماده جمال رمضان٤٦ ليسانس حقوق

صفحة ٥٢ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٧حماده عمر عبد العزيز عبد العال١ ليسانس حقوق
٢٦حماده مرضى رمضان محمد٢ بكالوريوس تجارة
٢٣حمدون احمد حمدون٣ ليسانس حقوق
٢٨حمدى احمد زكى احمد٤ بكالوريوس تجارة
٢٤حمدى احمد عبد الوهاب محمد٥ ليسانس حقوق
٢٩حمدى جمال محمود عبد العزيز٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٦حمدى رشدى محمد احمد٧ ليسانس حقوق
٣٠حمدى محمد محمد خميس٨ ليسانس حقوق
٣٠حمدى محمود محمد صالح٩ ليسانس حقوق

٢٥حنان ابو العينين محمد محمد١٠ ليسانس حقوق
٢٦حنان السيد محمد رجب ابراهيم١١ ليسانس اداب
٢٣حنان جمعة سعد١٢ ليسانس حقوق
٢٦حنان عالم السيد احمد١٣ ليسانس حقوق
٢٤حياة محمد محمود على١٤ ليسانس اداب
٢٧خالد ابراهيم دياب السيد١٥ ليسانس حقوق
٢٧خالد ابراهيم معروف١٦ ليسانس حقوق
٢٨خالد احمد محمد احمد سليمان١٧ ليسانس حقوق
٣٠خالد احمد مدحت سيد احمد١٨ حاسبات ومعلومات
٢٥خالد السيد جمال حسانين١٩ بكالوريوس تجارة
٢٨خالد جاد عبد الفتاح جاد٢٠ ليسانس حقوق
٢٤خالد جمال عبد الحميد٢١ ليسانس شريعة وقانون
٢٨خالد سامى عبد المنعم مختار اسماعيل٢٢ حاسبات ومعلومات
٢٧خالد عبد الناصر جابر ابراهيم٢٣ ليسانس شريعة وقانون
٢٤خالد على السيد على٢٤ بكالوريوس تجارة
٢٢خالد على حسين على٢٥ بكالوريوس تجارة
٢٧خالد عوض سالم عبد العزيز٢٦ حاسبات ومعلومات
٣٠خالد فريد عثمان محمد٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٥٣ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٣٠خالد محمد احمد خالد٢٨ ليسانس حقوق
٢٣خالد محمد جالل محمد الحمامى٢٩ ليسانس حقوق
٢٤خالد محمد حمدى احمد محمد٣٠ زراعة
٣٢خالد محمد رجب حمام٣١ حاسبات ومعلومات
٢١خلود طارق فتوح٣٢ ليسانس حقوق
٢٤خلود لطفى محمد جاد٣٣ ليسانس حقوق
٣٢خليل احمد شحاتة٣٤ ليسانس حقوق
٢٨خليل جمال خليل٣٥ ليسانس حقوق
٣٠داليا احمد عبد العزيز٣٦ بكالوريوس تجارة
٣١داليا احمد عرفه٣٧ ليسانس حقوق
٢٩داليا السيد ابراهيم حسن٣٨ بكالوريوس تجارة
٢٤داليا رجب على مصطفى بدران٣٩ ليسانس حقوق
٢٥داليا عبد الرحيم مصطفى عبد الرحيم٤٠ بكالوريوس تجارة
٢٦داليا عبد الوهاب عبد الجليل عبدة٤١ ليسانس حقوق
٢٧داليا مجدى اسحاق بباوى٤٢ ليسانس حقوق
٣٠داليا محمد عبد السالم شمس الدين٤٣ ليسانس اداب
٢٤داليا محمد عبد القادر٤٤ ليسانس حقوق
٢٧داليا محمود محمد٤٥ ليسانس حقوق
٢٦داليا نبيل سعد حسن محمد٤٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية

صفحة ٥٤ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٣٠دعاء ابراهيم خليل محمد مراد١ بكالوريوس تربية
٢٧دعاء ابراهيم عبد القوى خليل٢ ليسانس حقوق
٣٠دعاء السيد عباس السيد٣ بكالوريوس تجارة
٢٢دعاء جوده بدير على٤ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣١دعاء حبشى عبد العاطى معتز٥ بكالوريوس تجارة
٢٢دعاء خميس جمعة مرسى٦ ليسانس حقوق
٣٠دعاء زكريا فاروق عبد العليم٧ ليسانس اداب
٢٦دعاء سعيد محمد ابراهيم العطار٨ بكالوريوس تجارة
٢٧دعاء سليمان محمود قنديل٩ ليسانس شريعة وقانون

٢٨دعاء عزت توفيق١٠ ليسانس حقوق
٢٦دعاء محروس محمد محمد١١ ليسانس حقوق
٣٢دعاء محمد عزب احمد١٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥دعاء محمد كمال١٣ ليسانس حقوق
٢٤دعاء محمد محمد احمد١٤ ليسانس حقوق
٢٨دعاء محمد محمد محمد حسن١٥ ليسانس شريعة وقانون
٢٤دعاء محمود عوض محمد١٦ ليسانس اداب
٢٢دعاء مصطفى يونس١٧ ليسانس حقوق
٣٠دعاء منصور ايوب احمد١٨ ليسانس حقوق
٢٦دميانة فرج مسعود قطب١٩ ليسانس اداب
٢٤دميانة كرم لطفى٢٠ ليسانس اداب
٢٦دميانة وليم ملكى اسحق٢١ ليسانس حقوق
٢٧دميانه حبشى جاب هللا مترى٢٢ ليسانس اداب
٣١دميانه رفعت عدلى٢٣ بكالوريوس تربية
٢٤دنيا عبد الشافى محمد حسن٢٤ ليسانس حقوق
٢٦دنيا محمود مصطفى محمد٢٥ ليسانس حقوق
٢٤دنيا مسعد عبد الموجود سليم٢٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٣ديانا حكيم فلوبس حكيم٢٧ بكالوريوس تجارة

صفحة ٥٥ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية  حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٨ديانا محمد عبد هللا احمد٢٨ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٤دينا السيد محمد محمد محمد٢٩ بكالوريوس تجارة
٢٥دينا جالل عبد الفتاح محمد٣٠ ليسانس حقوق
٢٦دينا زكى محمد زكى٣١ ليسانس اداب
٢٩دينا عادل عبد القادر٣٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٩دينا عاطف محمد السيد٣٣ ليسانس حقوق
٢٤دينا عبد الستار بربرى ابو زيد٣٤ ليسانس حقوق
٢٨دينا عبد العزيز البيومى اسماعيل٣٥ ليسانس اداب
٢٥دينا عبد الفتاح احمد٣٦ ليسانس حقوق
٢٥دينا عبد المؤمن محمد عبد الواحد٣٧ ليسانس حقوق
٢٢دينا عبد الوهاب فتحى عبد الوهاب٣٨ ليسانس حقوق
٢٥دينا على حسن٣٩ ليسانس حقوق
٣٠دينا كمال محمد٤٠ ليسانس حقوق
٢٩دينا مجدى انور٤١ ليسانس حقوق
٢٤دينا محمد ابراهيم٤٢ ليسانس اداب
٢٣دينا محمد ابراهيم محمود٤٣ حاسبات ومعلومات
٢٤دينا محمد السيد٤٤ ليسانس حقوق
٢٣دينا محمد سيد احمد٤٥ ليسانس حقوق
٢٦دينا محمد محسن محمد٤٦ ليسانس حقوق

صفحة ٥٦ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٦دينا محمد محمد دوبان١ ليسانس حقوق
٢٢دينا محمد محمد على٢ بكالوريوس تجارة
٢٤دينا محمد مصطفى شاكر٣ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥دينا محمد يوسف حافظ٤ ليسانس اداب
٢٤دينا محمود صقر صقر٥ ليسانس اداب
٢٤دينا محمود محمد احمد سعيد٦ ليسانس حقوق
٢٣دينا محمود مرسى مهنى٧ ليسانس اداب
٣١رؤوف محمد فتحى عبد الحليم٨ حاسبات ومعلومات
٢٦رائد منير السيد٩ ليسانس حقوق

٢٥راتب مسعود فرج عبد اللطيف١٠ ليسانس حقوق
٢٥رافت جمعه عبد المنعم محمود١١ ليسانس حقوق
٢٧رامز سعيد ابراهيم١٢ ليسانس اداب
٢٩رامز كمال شاكر سيدهم١٣ ليسانس حقوق
٢٧رامز وجدى اسحق١٤ ليسانس اداب
٢٩رامو رمضان زكى حسين الزينى١٥ ليسانس اداب
٣٢رامى ابراهيم محمد١٦ ليسانس حقوق
٣٢رامى احمد فتح اللة محمد١٧ ليسانس حقوق
٢٩رامى رمضان السيد عبد العال١٨ بكالوريوس تجارة
٢٨رامى عادل شحاته١٩ ليسانس حقوق
٣١رامى عادل صالح٢٠ ليسانس حقوق
٣١رامى عبد الجابر مصطفى سيد٢١ ليسانس حقوق
٢٣رامى محمد ابراهيم محفوظ٢٢ بكالوريوس تجارة
٢٨رامى محمد احمد سعد٢٣ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣٠رامى محمد راشد عبد العزيز٢٤ ليسانس حقوق
٣١رامى محمد عاطف محمد٢٥ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٩رامى محمد عبد الحليم عطية٢٦ ليسانس حقوق
٣٠رامى محمد متولى ابراهيم٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٥٧ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية  حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٣٠رامى محمد نصر محمد٢٨ حاسبات ومعلومات
٣٢رامى نبوى عبد اللة٢٩ ليسانس حقوق
٢٣رانا حنفى محمد حنفى محمود٣٠ ليسانس حقوق
٢٦رانا محمد على ماشاء هللا حسن٣١ ليسانس شريعة وقانون
٢٣راندا رشاد احمد٣٢ ليسانس حقوق
٢٢راندا محمد احمد عبد الاله٣٣ بكالوريوس تجارة
٢٥راندا محمد احمد هنيدى٣٤ ليسانس اداب
٢٣راندا محمد السيد محمد٣٥ بكالوريوس تجارة
٣١رانده اسعد شنوده٣٦ بكالوريوس تجارة
٢٥رانده جمال عطا هللا محمد٣٧ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٤رانده دسوقى عبد الغنى٣٨ ليسانس حقوق
٢٢رانيا احمد محمد عبد الغنى٣٩ ليسانس حقوق
٢٢رانيا حسين حسن صبره٤٠ حاسبات ومعلومات
٣٢رانيا ربيع طه محمد٤١ ليسانس حقوق
٢٣رانيا رمضان محمد السيد٤٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣١رانيا سمير احمد٤٣ بكالوريوس تجارة
٢٥رانيا صالح حسن٤٤ ليسانس حقوق
٢٩رانيا عصمت محمد هشام٤٥ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٤رانيا على عشماوى نعيم٤٦ ليسانس اداب

صفحة ٥٨ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٩رانيا كمال فوكية١ ليسانس حقوق
٣٠رانيا محمد ابراهيم٢ ليسانس حقوق
٣١رانيا محمد حسن٣ ليسانس حقوق
٢٤رانيا محمد عبد الرحمن٤ بكالوريوس تجارة
٢٦رانيا مصطفى عبد المجيد٥ ليسانس حقوق
٢٢رانيا ناجى احمد٦ ليسانس حقوق
٢٦رباب السيد احمد سيد٧ ليسانس حقوق
٣٢رباب جابر محمد امين٨ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥رباب جمعه حسن جاد٩ بكالوريوس خدمة اجتماعية

٢٦رباب حمدى محمد السيد١٠ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣١رباب خميس محمد سعد١١ ليسانس حقوق
٢٥رباب عبد الالة احمد١٢ ليسانس حقوق
٣٠ربيع محمود عبد هللا١٣ بكالوريوس تجارة
٢٤رحاب ابراهيم اسماعيل الزهرى١٤ ليسانس حقوق
٢٩رحاب احمد عبد السالم١٥ حاسبات ومعلومات
٣٠رحاب جابر السيد١٦ ليسانس اداب
٣٢رحاب حسن على على عبد الصمد١٧ زراعة
٢٦رحاب سعيد عبد الفتاح على اسماعيل١٨ بكالوريوس تجارة
٢٣رحاب عزت ابراهيم١٩ بكالوريوس تجارة
٢٨رحاب على محمود احمد٢٠ ليسانس شريعة وقانون
٣٠رحاب محمد سيد احمد الطنطاوى٢١ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣٠رحاب محمد مناع محمد سالم٢٢ ليسانس حقوق
٣١رحاب مصطفى محمد النشار٢٣ حاسبات ومعلومات
٢٦رحاب هريدى السيد هريدى ابو الحسن٢٤ ليسانس اداب
٢٨رحمة السيد رزق السيد٢٥ ليسانس حقوق
٢٨رحمة عيد محمد٢٦ ليسانس حقوق
٢٨رحمة محمد فوزى علم الدين٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٥٩ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية  حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٣١رحمه شريف على شريف عمران٢٨ زراعة
٢٨رحمه محى اسماعيل سالم٢٩ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥رحمه نبيل محمد العشماوى٣٠ ليسانس حقوق
٢٤ردينه صالح محمد احمد عبد السالم٣١ ليسانس حقوق
٢٤رزق يوسف مرضى عيد مبروك٣٢ ليسانس حقوق
٢٥رشا حمادى يونس٣٣ ليسانس حقوق
٢٤رشا فتحى السيد السيد٣٤ ليسانس حقوق
٢٢رشا محمد ابراهيم محمد سالم٣٥ ليسانس حقوق
٣١رشا محمد كامل البرجيسى٣٦ ليسانس حقوق
٣١رشا يحيي عبد القادر٣٧ ليسانس اداب
٢٨رضا البدرى سليم اسماعيل٣٨ ليسانس حقوق
٢٨رضا جمال الدين احمد٣٩ ليسانس اداب
٢٩رضا صابر السيد على٤٠ ليسانس حقوق
٢٥رضوان على حسن محمد عبد الوهاب٤١ ليسانس حقوق
٢٥رضوه رشدى حافظ محمد حجاب٤٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٢رضوه عبد المعبود ابو الوفا٤٣ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٢رضوى ابراهيم هالل عمر٤٤ حاسبات ومعلومات
٢٤رضوى احمد فتحى عبد المنعم٤٥ بكالوريوس تجارة
٢٣رضوى حسين سعد محمد٤٦ ليسانس حقوق

صفحة ٦٠ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٨رضوى خليفة دسوقى١ ليسانس حقوق
٣٠رضوى صفوت محمد قبيصى٢ ليسانس اداب
٢٤رضوى صالح الدين صفى الدين٣ ليسانس حقوق
٢٣رضوى على ابراهيم سليمان تركى٤ ليسانس حقوق
٢٤رضوى محمد محمد على الوزان٥ بكالوريوس تجارة
٢٣رضوى محمود ابراهيم عرفه٦ بكالوريوس تجارة
٢١رضوى مدحت محمد السيد٧ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥رضوى يسرى كامل شعبان٨ بكالوريوس تجارة
٢٨رغداء يوسف محمود عبد المقصود٩ بكالوريوس تجارة

٢٦رغدة احمد محمود ابراهيم١٠ ليسانس حقوق
٣٠رغدة سعد السيد السيد١١ ليسانس حقوق
٢٧رغدة صبحى اسماعيل١٢ ليسانس حقوق
٣١رغده عادل احمد محمد عبد السالم١٣ ليسانس حقوق
٢٩رفيق عادل لبيب١٤ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥رقيه ابراهيم محمد عبد الرؤوف١٥ ليسانس شريعة وقانون
٢٨رقيه احمد جالل احمد١٦ زراعة
٢٥رلنا ابراهيم هارون١٧ ليسانس اداب
٢٦رمزى ادوار فهيم١٨ ليسانس حقوق
٢٨رمضان سعد اللة عبد الونيس١٩ ليسانس حقوق
٢٦رمضان على رمضان محمد٢٠ ليسانس شريعة وقانون
٢٧رمضان على عبد الحميد احمد٢١ بكالوريوس تجارة
٢٦رمضان محروس سيد خليفه٢٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧رمضان محمد عشرى على جابر٢٣ ليسانس حقوق
٢٦رنا سمير السيد جاد٢٤ بكالوريوس تجارة
٢٢رنا على صالح على٢٥ ليسانس حقوق
٢٨رنا مجدى سالمة السيد٢٦ ليسانس حقوق
٢٤رنا محمد احمد اسماعيل٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٦١ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٤رنا محمد عبد المنعم محمد٢٨ ليسانس شريعة وقانون
٢٦رنا مصطفى عبد الرحيم٢٩ حاسبات ومعلومات
٢٩رندا عيد محمد هديه٣٠ ليسانس حقوق
٢٤رهام خليفة محمد على٣١ ليسانس حقوق
٢٢روان سمير محمد عبد الرحيم مهران٣٢ بكالوريوس تجارة
٢٤روان مجدى محمود خليل٣٣ ليسانس حقوق
٢٦روان محمد ابراهيم محمد٣٤ بكالوريوس تجارة
٢٩رودينه سعد عبد ربه بدر٣٥ ليسانس حقوق
٢٤روضة مجدى محمد غزالى٣٦ ليسانس حقوق
٢٩رومانى رافت غزاوى٣٧ ليسانس حقوق
٢٧رويدا عبد العزيز محمد احمد٣٨ بكالوريوس تجارة
٣٢رويدا محمد شكرى٣٩ ليسانس حقوق
٢٦ريم على حسن على خالف٤٠ ليسانس حقوق
٢٤ريم محمد ابراهيم حامد٤١ ليسانس حقوق
٢٥ريم وحيد يسرى مهدى٤٢ حاسبات ومعلومات
٣٣ريمان فاروق احمد محمد على٤٣ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٦ريمون جرجس فريد٤٤ ليسانس حقوق
٢٩ريمون كرم اسكندر٤٥ بكالوريوس تجارة
٢٣ريمون مجدى كامل٤٦ بكالوريوس تجارة

صفحة ٦٢ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٣٢رينان سمير عبد الحميد حمزه١ ليسانس حقوق
٢٧ريهام السيد مصطفى٢ ليسانس حقوق
٣٠ريهام بدرى عمر احمد٣ ليسانس حقوق
٢٧ريهام بكر على احمد٤ ليسانس اداب
٣٠ريهام تهامى احمد ريحان٥ ليسانس حقوق
٢٨ريهام حسن محمد على٦ ليسانس حقوق
٢٥ريهام خميس حسان عبد الوهاب٧ ليسانس حقوق
٢٢ريهام زكريا على احمد العبساوى٨ بكالوريوس تجارة
٢٤ريهام عادل صالح محمد٩ بكالوريوس خدمة اجتماعية

٢٤ريهام عبد العزيز احمد عبد العزيز١٠ بكالوريوس تجارة
٢٨ريهام عبد المحسن محمد على١١ ليسانس اداب
٢٤ريهام مجدى حسين على١٢ ليسانس حقوق
٢٢ريهام محمد عبد التواب على١٣ ليسانس حقوق
٢٣ريهام محمد كمال محمد١٤ ليسانس حقوق
٢٥ريهام محمد محمد عبد العاطى١٥ ليسانس حقوق
٢٣ريهام محمود محمد عبد الحميد١٦ ليسانس حقوق
٢٦ريهام مصطفى رجب١٧ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٤زاهى محمد حامد١٨ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٨زاهية صافى ضوقة شامخ١٩ ليسانس شريعة وقانون
٢٨زكريا سليم عاطف جنيدى٢٠ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٩زمزم مصطفى على البطيخى٢١ ليسانس حقوق
٣٠زينب ابراهيم عبد الرحيم٢٢ بكالوريوس تجارة
٢٣زينب احمد عبد الخالق محمود٢٣ ليسانس حقوق
٢٥زينب اسماعيل سرور٢٤ ليسانس اداب
٢٧زينب السيد سيد احمد٢٥ ليسانس حقوق
٢٤زينب خميس احمد محمد حماد٢٦ بكالوريوس تربية
٢٧زينب رمضان جابر٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٦٣ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٣٠زينب عبد الحميد عوض٢٨ ليسانس اداب
٢٨زينب عبد الحميد موسى عبد الحميد٢٩ ليسانس اداب
٢٣زينب على زغلول السيد دياب٣٠ بكالوريوس تجارة
٢٤زينب محمد حسين حسن٣١ ليسانس اداب
٢٧زينب محمد سعد الدين احمد٣٢ ليسانس حقوق
٢٩زينب محمد عبد الرحيم٣٣ ليسانس شريعة وقانون
٣٢زينب محمد محمد عبد العزيز٣٤ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٢زينب محمود ابو الفضل احمد٣٥ ليسانس حقوق
٢٧زينب محمود صالح احمد٣٦ ليسانس حقوق
٢٦سارة احمد مصطفى٣٧ ليسانس حقوق
٢٤سارة اشرف السيد احمد٣٨ ليسانس اداب
٣١سارة السعيد عبد العاطى محمد ربيع٣٩ ليسانس حقوق
٢٤سارة جابر سليمان٤٠ ليسانس حقوق
٢٤سارة جمال السيد احمد٤١ ليسانس شريعة وقانون
٢٩سارة جمال على محمد٤٢ ليسانس حقوق
٢٤سارة جمعه احمد عمر٤٣ ليسانس حقوق
٢٦سارة حسن محمد احمد٤٤ لغات و ترجمه
٢٢سارة حمدى على الدين٤٥ ليسانس حقوق
٢٣سارة خميس على٤٦ ليسانس اداب

صفحة ٦٤ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٣سارة رجب رمضان السيد١ ليسانس حقوق
٣٠سارة رشدى حافظ محمد٢ ليسانس حقوق
٢٩سارة صالح فرغلى حسنين٣ ليسانس حقوق
٢٥سارة عبد القادر حسن٤ ليسانس اداب
٢٥سارة على عبدة على بحر٥ ليسانس حقوق
٢٦سارة فوزى عبد الستار٦ ليسانس حقوق
٢٨سارة فوزى محمد خليل٧ ليسانس حقوق
٢٤سارة محمد البسطويسى عبد القادر٨ لغات و ترجمه
٢٢سارة محمد بكر حسن على٩ ليسانس حقوق

٢٢سارة محمد عبد الستار١٠ ليسانس حقوق
٢٦سارة محمد عبيد يوسف١١ ليسانس حقوق
٢٩سارة محمد عز الدين هاللى١٢ ليسانس حقوق
٢٣سارة محمود محمد محمود١٣ ليسانس حقوق
٢٦سارة ياقوت عبد المنعم١٤ ليسانس اداب
٢٨ساره احمد امين طه١٥ ليسانس حقوق
٢٩ساره احمد على محمد١٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥ساره احمد فؤاد ابراهيم١٧ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٤ساره احمد محروس مجلى١٨ ليسانس حقوق
٢٨ساره السيد حسين محمد السيد١٩ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٣ساره السيد سعد السيد٢٠ زراعة
٢٤ساره السيد محمد عمران٢١ بكالوريوس تجارة
٢٥ساره حمدى عبد العزيز بسيونى٢٢ ليسانس حقوق
٢٢ساره سعيد عبد هللا على٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٨ساره سمير ابواليزيد٢٤ ليسانس حقوق
٢٦ساره صرح يوسف احمد٢٥ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٤ساره عبد الحميد علوانى٢٦ ليسانس حقوق
٢٥ساره على عبد الكريم محمد٢٧ بكالوريوس خدمة اجتماعية

صفحة ٦٥ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٥ساره محسن جابر٢٨ ليسانس حقوق
٢٨ساره محمد ابراهيم جميل٢٩ ليسانس حقوق
٢٦ساره محمد منجود شوارب٣٠ بكالوريوس تربية
٢٨ساره محمود السيد٣١ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٩ساره مصطفى سعيد مصطفى٣٢ بكالوريوس تجارة
٣٠ساره ممدوح محمد صادق عبد الرحمن٣٣ ليسانس حقوق
٢٦ساره ناصر نجيب٣٤ بكالوريوس تجارة
٢٦ساره نبيل بسيونى على حسن٣٥ بكالوريوس تجارة
٢٦سالم محمد سالم عبد الحميد٣٦ ليسانس شريعة وقانون
٢٤سالم محمد سامى سالم٣٧ ليسانس حقوق
٢٨سالى احمد محمد عطية٣٨ ليسانس اداب
٢٣سالى اسكندر عبد المسيح غالى٣٩ ليسانس اداب
٢٣سالى حسين حسن امين٤٠ ليسانس حقوق
٢٩سالى سعد متولى عبد القادر٤١ بكالوريوس تجارة
٢٥سالى سمير ابراهيم ابراهيم٤٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٨سالى صبحى احمد اسماعيل٤٣ بكالوريوس تجارة
٢٧سالى عادل صبحى٤٤ بكالوريوس تجارة
٢٧سالى عبد العزيز لملوم عبد العزيز٤٥ ليسانس حقوق
٢٣سالى على السيد احمد٤٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية

صفحة ٦٦ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٨سالى لطفى عبد المنعم١ ليسانس حقوق
٢٢سالى محمد طه احمد٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧سالى محمد عبد العال٣ ليسانس حقوق
٣٠سالى محمد محمد موسى٤ ليسانس حقوق
٢٥سالى يحي اسماعيل جاد٥ ليسانس حقوق
٣١ساليناز حسن البنا سعيد٦ ليسانس حقوق
٢٧سامح سعيد عبد الحميد٧ ليسانس حقوق
٢٨سامح سعيد محروس٨ حاسبات ومعلومات
٢٤سامح عبد الوهاب عبد هللا٩ حاسبات ومعلومات

٢٦سامح محمد محمد ابراهيم١٠ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣٠سامح مسعود بخاطرو على١١ ليسانس حقوق
٣٢سامح يحيى زكريا طايع١٢ ليسانس حقوق
٢٧سامر حسام صالح الدين١٣ ليسانس حقوق
٣٢سامى سعيد مرسى١٤ ليسانس حقوق
٢٤سامى سمير فؤاد الصباحى١٥ ليسانس حقوق
٢٧سامى عبد الحافظ احمد امين١٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥سامى محمد غريب السيد١٧ حاسبات ومعلومات
٢٤سامية اسعد كامل١٨ ليسانس حقوق
٢٩سامية جمال محمد سليمان١٩ ليسانس حقوق
٢٥سامية رمضان محمد محمد عمران٢٠ ليسانس حقوق
٢٣سامية سمير محمد٢١ ليسانس حقوق
٢٧سامية فرج عطية مدكور٢٢ ليسانس حقوق
٢٥ساهر خميس محمد السيد٢٣ ليسانس حقوق
٢٤سحر احمد فتحى٢٤ ليسانس شريعة وقانون
٢٣سحر خميس احمد٢٥ ليسانس حقوق
٢٦سحر محمد عبد الجواد٢٦ ليسانس حقوق
٢٤سعاد جمال الدين خميس محمد٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٦٧ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٢سعاد محمد موسى محمد عبد الرحمن٢٨ بكالوريوس تجارة
٢٨سعد محمد سعد خير هللا٢٩ بكالوريوس تجارة
٢٥سعد محمد سعد على٣٠ ليسانس حقوق
٢٦سعيد العربى مرسى محمد٣١ ليسانس حقوق
٣٠سعيد بدوى سعيد بدوى٣٢ ليسانس حقوق
٢٧سعيد جابر محمد عبد العزيز٣٣ ليسانس شريعة وقانون
٢٩سعيد فتحى على حامد٣٤ ليسانس حقوق
٢٤سعيد كامل سعيد٣٥ ليسانس حقوق
٢٤سعيد محمد انور السيد الزنكلونى٣٦ ليسانس حقوق
٢٥سعيد مرسى محمد مرسى٣٧ حاسبات ومعلومات
٢٧سعيد يحيي احمد محمد٣٨ ليسانس اداب
٢٤سلمى احمد السيد محمد٣٩ بكالوريوس تجارة
٢٣سلمى احمد نور الدين الجمل٤٠ ليسانس حقوق
٢٣سلمى السيد شبل٤١ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٤سلمى السيد محمد السيد٤٢ ليسانس حقوق
٢٤سلمى صادق محمد محمد٤٣ ليسانس حقوق
٢٧سلمى عبد العزيز ذكى محمد٤٤ ليسانس حقوق
٢٥سلمى عبد اللة احمد٤٥ ليسانس حقوق
٢٥سلمى على عبد الكريم محمد٤٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية

صفحة ٦٨ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٥سلمى فايز مصباح مصباح١ بكالوريوس تجارة
٢٦سلمى فتحى محمد٢ ليسانس حقوق
٢٨سلمى محمد اسماعيل٣ ليسانس حقوق
٣١سلمى محمد خليفة همام٤ ليسانس حقوق
٢٤سلوى متولى السيد٥ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧سليم صالح محمد عبد الهادى٦ ليسانس حقوق
٣١سليمان عزيز سليمان٧ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٨سليمان على شحيت شحيت على٨ حاسبات ومعلومات
٣٠سما محمود احمد عباس٩ بكالوريوس تجارة

٣١سماح الشحات عبد الحميد١٠ ليسانس شريعة وقانون
٣٠سماح رفعت احمد زيد١١ بكالوريوس تجارة
٢٢سماح زكريا زكى مكى محمد١٢ ليسانس اداب
٣٢سماح سعد عثمان احمد١٣ بكالوريوس تجارة
٢٣سماح سعيد محمد فرج١٤ ليسانس حقوق
٢٤سماح عونى عبد الحميد١٥ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٤سماح محمود منصور١٦ ليسانس حقوق
٢٩سماح مصطفى صبحى مصطفى١٧ ليسانس اداب
٣٠سماح يحيى حسن حسين١٨ ليسانس حقوق
٢٣سمر ابراهيم خليل ابراهيم١٩ ليسانس حقوق
٢٢سمر احمد عبد اللة احمد٢٠ ليسانس حقوق
٢٥سمر احمد عجمى على٢١ ليسانس حقوق
٢٦سمر اسماعيل احمد اسماعيل٢٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣٠سمر السيد احمد٢٣ ليسانس حقوق
٢٤سمر السيد احمد٢٤ ليسانس حقوق
٢٩سمر السيد سعيد محمد٢٥ بكالوريوس تجارة
٢٧سمر السيد محمد امين٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٨سمر جابر على محمد٢٧ بكالوريوس خدمة اجتماعية

صفحة ٦٩ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية  حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٦سمر حمدى حسن عبد هللا٢٨ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧سمر رضا محمد سليمان٢٩ ليسانس حقوق
٢٣سمر رمضان محمد رمضان٣٠ ليسانس حقوق
٢٣سمر سامى احمد محمود٣١ بكالوريوس تجارة
٢٦سمر سعيد عبد الرازق٣٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧سمر عبد السالم عبد السالم قطب٣٣ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧سمر عبد العظيم محمدين حسن٣٤ ليسانس حقوق
٣٠سمر عثمان قبالن عثمان٣٥ ليسانس اداب
٣١سمر على عبد المنعم٣٦ ليسانس حقوق
٢٣سمر على عبدة٣٧ ليسانس حقوق
٢٥سمر فريد شعبان٣٨ ليسانس اداب
٢٩سمر محمد احمد اسماعيل٣٩ بكالوريوس تجارة
٢٦سمر محمد احمد صالح٤٠ ليسانس حقوق
٢٣سمر محمد عدلى عبد العزيز٤١ ليسانس حقوق
٢٤سمر محمد مصطفى٤٢ ليسانس حقوق
٢٧سمر محمود احمد محمد٤٣ ليسانس حقوق
٢٥سمر محمود عبد العزيز احمد٤٤ ليسانس اداب
٢٧سمر مراد خميس محمد٤٥ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٣سمر مكرم بدرى٤٦ ليسانس اداب

صفحة ٧٠ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٤سمر نادى محمد سالم١ بكالوريوس تجارة
٣٢سمية السيد عبد العزيز محمد٢ ليسانس حقوق
٢٩سمية سعيد شحاتة٣ ليسانس حقوق
٢٨سمية يوسف محمود محمد٤ ليسانس حقوق
٣١سمير اسماعيل محروس٥ حاسبات ومعلومات
٢٨سمير سعد عبد المقصود٦ ليسانس حقوق
٣٠سمير عزت كامل سولایر جرجس٧ ليسانس اداب
٣٢سمير محمد الصاوى محمد٨ ليسانس حقوق
٢٣سميه احمد رمضان مجلى عمار٩ ليسانس حقوق

٢٤سناء ابراهيم محمد ابراهيم١٠ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣٢سناء عبد الرحمن السيد محمد١١ ليسانس حقوق
٢٧سناء فؤاد ابراهيم كرم١٢ ليسانس شريعة وقانون
٢٦سها عصام الدين فريد١٣ ليسانس اداب
٣٢سها على حسونه محمد١٤ بكالوريوس تجارة
٢٢سها محمد بسطاوى١٥ ليسانس حقوق
٢٩سهام كمال محمد ابو زيد١٦ بكالوريوس تجارة
٢٥سهام محروس فريد١٧ ليسانس حقوق
٢٥سهر محمد حسنين١٨ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧سهر محمد محمد عبيد١٩ ليسانس حقوق
٢٥سهى احمد حنفى محمود٢٠ بكالوريوس تجارة
٢٧سهى الشافعى خليل محمد٢١ ليسانس حقوق
٣١سهى على بدر الدين على٢٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣٠سهير على محمد احمد٢٣ ليسانس حقوق
٢٤سهير محمد رشدى عباس٢٤ ليسانس حقوق
٢٩سهيله محمد عبده احمد على٢٥ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣٠سوزان خيرى محمود٢٦ ليسانس حقوق
٢٥سوزان سيد محمد٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٧١ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٤سوزان صبحى عبد العاطى دياب٢٨ ليسانس حقوق
٢٦سوزان مجدى عزيز٢٩ ليسانس حقوق
٣١سوزان محمد اسماعيل احمد٣٠ زراعة
٢٧سوزان محمد بدوى بسطاوى٣١ ليسانس حقوق
٢٤سوزان محمد قاسم٣٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣٢سوسن عصام عباس محمد شاكر٣٣ ليسانس حقوق
٣١سونيس سعد متولى عبد القادر٣٤ ليسانس حقوق
٢٧سيف االسالم اشرف فوزى٣٥ ليسانس حقوق
٢٨سيف االسالم محمد محمد حسن٣٦ حاسبات ومعلومات
٢٨سيلفانا جرجس عبد النعيم عطية٣٧ ليسانس اداب
٢٥سيلفر صدقى شفيق سالمة٣٨ ليسانس حقوق
٢٦شادى السيد امين على محمد٣٩ بكالوريوس تجارة
٢٣شادى شكرى فرج ابراهيم٤٠ بكالوريوس تجارة
٢٩شادى محمد يونس حسن٤١ ليسانس حقوق
٢٦شادى مطر سعيد٤٢ ليسانس حقوق
٢٢شادى يسرى جمال٤٣ ليسانس اداب
٣٢شاكر عطا شاكر٤٤ ليسانس حقوق
٢٢شامه ناصر محمد ابراهيم٤٥ بكالوريوس تجارة
٢٤شاهنده السيد حسن٤٦ ليسانس اداب

صفحة ٧٢ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٦شاهيناز كمال الدين محمود١ ليسانس حقوق
٢٣شاهيناز مصطفى خلف٢ ليسانس حقوق
٢٤شروق احمد حسين احمد يوسف٣ ليسانس حقوق
٢٧شروق احمد حمزة احمد٤ ليسانس حقوق
٢٥شروق احمد طارق٥ بكالوريوس تجارة
٢٤شروق اسامة محمد٦ ليسانس حقوق
٢٢شروق حسام مصطفى هنداوى٧ ليسانس حقوق
٢٥شروق محمد جابر انور احمد سلطان٨ ليسانس حقوق
٢٥شريف احمد شحاتة٩ ليسانس حقوق

٢٦شريف احمد عبد الرحيم محمد١٠ حاسبات ومعلومات
٣١شريف ثروت السيد محمد جالل١١ ليسانس حقوق
٢٩شريف حسين محمد احمد١٢ ليسانس حقوق
٢٦شريف سعيد فؤاد عيد١٣ بكالوريوس تجارة
٢٤شريف شعبان عبد الحميد ابراهيم١٤ بكالوريوس تجارة
٣١شريف صالح محمد١٥ ليسانس حقوق
٢٦شريف عبد المنعم سعد حسن١٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٩شريف عمر الدرينى١٧ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٣شريف محمد عبد الحميد١٨ ليسانس حقوق
٢٣شريف محمد محمود١٩ ليسانس حقوق
٣١شريف محمد نجيب عبد العزيز٢٠ ليسانس حقوق
٣٢شريف هالل رمضان عبد الحميد٢١ ليسانس شريعة وقانون
٣٠شريهان منصور السيد مصطفى٢٢ بكالوريوس تجارة
٢٩شعبان احمد محمد ابراهيم٢٣ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣١شعبان حسن محمد على٢٤ ليسانس حقوق
٢٨شهاب الدين صبحى عبد الفتاح٢٥ بكالوريوس تجارة
٣١شوزان حبشى جاب هللا مترى٢٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٣شيرين السيد محمود مرسى٢٧ بكالوريوس تجارة

صفحة ٧٣ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٣١شيرين حسن سعد٢٨ بكالوريوس تجارة
٢٣شيرين حسن محمد٢٩ ليسانس حقوق
٣٢شيرين محمد محمود٣٠ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧شيماء احمد الشيخ عبد الحكم٣١ ليسانس حقوق
٢٣شيماء احمد حسنين ابراهيم٣٢ ليسانس اداب
٢٤شيماء احمد حسين الخضيرى٣٣ ليسانس اداب
٢٧شيماء احمد محمد احمد سرور٣٤ ليسانس شريعة وقانون
٢٦شيماء احمد محمود سليمان٣٥ ليسانس اداب
٣٠شيماء الحسينى احمد مشالى٣٦ ليسانس شريعة وقانون
٣١شيماء السيد احمد٣٧ ليسانس اداب
٢٤شيماء السيد حسين السيد٣٨ ليسانس اداب
٢٨شيماء السيد مرسى٣٩ ليسانس حقوق
٢٤شيماء امام السيد عبده زين الدين٤٠ بكالوريوس تجارة
٣٢شيماء انور عبد المنعم٤١ ليسانس حقوق
٢٩شيماء بسطاوى عبد البارى٤٢ بكالوريوس تجارة
٢٩شيماء جمال مرسى حسين٤٣ ليسانس اداب
٢٨شيماء جمعه متولى٤٤ ليسانس اداب
٢٣شيماء حافظ احمد متولى٤٥ بكالوريوس تربية
٢٥شيماء حامد موسى امام٤٦ ليسانس حقوق

صفحة ٧٤ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٦شيماء حسن السيد الشربينى١ ليسانس حقوق
٢٤شيماء حسن حامد محمد٢ بكالوريوس تجارة
٢٨شيماء حسن عبد الستار٣ ليسانس اداب
٣٠شيماء حسين عبد الحميد تركى٤ ليسانس اداب
٢٦شيماء حمدى السيد كيالنى٥ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣٢شيماء حنفى عبد اللطيف٦ ليسانس حقوق
٣١شيماء خليل السيد اسماعيل٧ ليسانس اداب
٢٤شيماء خميس محمد احمد٨ ليسانس حقوق
٣١شيماء رضوان امين ابراهيم٩ ليسانس حقوق

٢٨شيماء رمضان جاد اسماعيل١٠ ليسانس اداب
٢٧شيماء سعد محمود على١١ ليسانس حقوق
٢٥شيماء سعيد احمد١٢ ليسانس حقوق
٢٤شيماء سمير احمد محمود حميده١٣ حاسبات ومعلومات
٢٣شيماء سمير سيد احمد١٤ ليسانس حقوق
٣١شيماء شعبان عبد التواب١٥ بكالوريوس تجارة
٢٤شيماء صبحى السيد محمد العشماوى١٦ ليسانس حقوق
٢٤شيماء عادل نبيه١٧ ليسانس حقوق
٢٥شيماء عبد الجواد جاد الكريم١٨ بكالوريوس تجارة
٢٣شيماء عبد العال احمد١٩ السن
٣٠شيماء عبد القوى ابراهيم٢٠ بكالوريوس تجارة
٣١شيماء عبد اللة محمود محمد٢١ ليسانس حقوق
٣٢شيماء على احمد محمد الشاطر٢٢ ليسانس حقوق
٢٨شيماء على عوض٢٣ بكالوريوس تربية
٣٠شيماء على محمد زيان٢٤ ليسانس حقوق
٣٠شيماء عيد محمد يوسف٢٥ ليسانس حقوق
٣٠شيماء فاروق محمد على٢٦ ليسانس حقوق
٣١شيماء فتحى محمد عثمان٢٧ بكالوريوس تجارة

صفحة ٧٥ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية  حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٣٠شيماء محمد الخولى٢٨ حاسبات ومعلومات
٣٠شيماء محمد السيد حسن٢٩ ليسانس اداب
٢٤شيماء محمد بسيونى عوض٣٠ بكالوريوس تجارة
٢٥شيماء محمد جالل٣١ ليسانس حقوق
٢٦شيماء محمد حسن رفاعى٣٢ ليسانس حقوق
٢٥شيماء محمد حسن على٣٣ ليسانس حقوق
٢٦شيماء محمد حسن متولى٣٤ ليسانس حقوق
٢٨شيماء محمد خلف على٣٥ ليسانس حقوق
٢٨شيماء محمد عبد الحليم محمد٣٦ ليسانس شريعة وقانون
٢٩شيماء محمد عبد الاله عبد الرحمن٣٧ ليسانس حقوق
٣٢شيماء محمد عبد هللا ياقوت٣٨ ليسانس حقوق
٣١شيماء محمود ضيف هللا٣٩ ليسانس حقوق
٢٣شيماء مصطفى حسن احمد٤٠ ليسانس حقوق
٢٩شيماء مصطفى عبد الفتاح محمد الفقى٤١ بكالوريوس تجارة
٢٢شيماء ممدوح محمود احمد٤٢ بكالوريوس تجارة
٢٣شيماء ممدوح محمود محمد سيد احمد٤٣ ليسانس حقوق
٢٩شيماء نبيل محروس عبد الخالق٤٤ ليسانس حقوق
٢٧شيماء نصارى عبد الرحمن محمد٤٥ ليسانس حقوق
٢٩شيماء يحيى احمد على٤٦ بكالوريوس تجارة

صفحة ٧٦ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٣شيماء يسرى هاشم محمد سليم١ ليسانس حقوق
٢٧شيماء يوسف محمد عبد الحليم٢ ليسانس حقوق
٢٣صابر عيد عبد الظاهر عبد الرحمن٣ ليسانس حقوق
٢٤صابر محمد صابر سليم٤ حاسبات ومعلومات
٢٧صابرين عبد العزيز محمد٥ ليسانس حقوق
٢٦صابرين عوض احمد امين٦ ليسانس حقوق
٢٢صافيناز محمد عبد الغنى محمود مبروك٧ ليسانس حقوق
٣٠صالح عبد هللا فؤاد حسن٨ ليسانس اداب
٣٢صباح الصافى محمد على٩ ليسانس حقوق

٢٥صديق منشاوى عبد المقصود ى١٠ ليسانس حقوق
٣١صفاء ابراهيم كامل منصور١١ بكالوريوس تجارة
٢٢صفاء احمد حسن ابراهيم١٢ حاسبات ومعلومات
٢٦صفاء احمد محمد محمد حسن١٣ ليسانس حقوق
٢٩صفاء احمد مصطفى١٤ ليسانس حقوق
٣٢صفاء السيد السيد عبد العال١٥ ليسانس اداب
٢٨صفاء السيد محمد على١٦ ليسانس حقوق
٢٨صفاء خميس اسماعيل١٧ ليسانس اداب
٢٥صفاء صالح السيد١٨ بكالوريوس تجارة
٣١صفاء فنجرى حافظ محمد١٩ ليسانس شريعة وقانون
٢٦صالح صبرى محمد محمد سليمان٢٠ ليسانس اداب
٢٨صالح عبد الرازق مصطفى٢١ ليسانس حقوق
٢٣صالح عمر شامخ٢٢ ليسانس حقوق
٢٤صالح قبارى صالح٢٣ ليسانس حقوق
٣٢صالح محمد حسنى ابو زيد٢٤ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥صالح محمد يسرى٢٥ ليسانس حقوق
٢٦صالح محمود قناوى٢٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٢ضحى خالد بدير مجاهد٢٧ بكالوريوس خدمة اجتماعية

صفحة ٧٧ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٣ضحى محمود محمد نوفل محمد٢٨ ليسانس حقوق
٢٨ضياء الدين محمد احمد عبد الاله٢٩ ليسانس حقوق
٣١ضياء الدين موسى حسنين موسى٣٠ حاسبات ومعلومات
٢٦ضياء الدين هشام جابر بكر٣١ حاسبات ومعلومات
٣٠ضياء محمد سعد عبد العزيز٣٢ ليسانس اداب
٢٣طارق احمد منصور محمد منصور٣٣ ليسانس حقوق
٢٥طارق سليمان يوسف٣٤ ليسانس حقوق
٢٧طارق فتحى عبد المجيد اسماعيل٣٥ ليسانس حقوق
٢٩طارق محمد حامد عبد السالم٣٦ بكالوريوس تجارة
٢٧طارق محمود زكى٣٧ ليسانس حقوق
٢٨طاهر احمد ابو الحمد٣٨ ليسانس حقوق
٢٨طاهر عبد الكريم كامل ابراهيم٣٩ ليسانس شريعة وقانون
٢٤طاهر عبد المعبود محمد احمد٤٠ ليسانس حقوق
٢٧طة صالح سالم حسن٤١ ليسانس حقوق
٣١طة محمد احمد ابراهيم٤٢ ليسانس شريعة وقانون
٢٤طة محمد نجاح عبد الرازق٤٣ ليسانس حقوق
٢٦طه عبد الناصر طه الفقى٤٤ بكالوريوس تجارة
٢٨عائشة ابو بكر محمد٤٥ ليسانس اداب
٢٩عائشه عبد  الرحيم محمد عرابى٤٦ بكالوريوس تجارة

صفحة ٧٨ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٧عابد مكى محمد مكى١ ليسانس حقوق
٢٨عادل حسن محمود عبد العزيز٢ ليسانس حقوق
٢٩عادل سعيد شريف اسماعيل٣ ليسانس حقوق
٢٣عادل سمير عبد اللطيف الهلباوى٤ زراعة
٢٩عادل عبده عبد هللا احمد٥ ليسانس حقوق
٢٧عادل محمد ابراهيم مبروك٦ حاسبات ومعلومات
٢٦عادل محمد ابراهيم محمد٧ ليسانس حقوق
٢٨عادل محمد السيد٨ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٤عادل محمد محمد السيد٩ بكالوريوس تجارة

٢٤عاصم سليم عطيه سليم١٠ ليسانس حقوق
٢٤عاصم عبد الرحمن احمد١١ ليسانس حقوق
٢٨عاطف حسن ابراهيم محمود١٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٩عاطف محمد عاطف قطب١٣ ليسانس حقوق
٢٧عاليا احمد بدر احمد عقل١٤ ليسانس اداب
٢٢عاليه حسين على١٥ بكالوريوس تجارة
٢٩عامر عثمان مرسى١٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣١عباس احمد عباس عبد الجليل١٧ ليسانس حقوق
٢٤عبد الحكم عبد الشكور عبد الحكم١٨ ليسانس حقوق
٢٨عبد الحميد عزوز عبد الحميد١٩ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣٠عبد الحميد محمد صبرى٢٠ ليسانس حقوق
٣١عبد الحميد محمد محمد حبشى٢١ ليسانس شريعة وقانون
٢٧عبد الرازق خميس فرج٢٢ ليسانس حقوق
٢٥عبد الرحمن جاد خليفة٢٣ ليسانس حقوق
٢٧عبد الرحمن حسن سعيد حسن٢٤ حاسبات ومعلومات
٢٨عبد الرحمن حسين السيد مصطفى٢٥ ليسانس حقوق
٢٧عبد الرحمن سعيد محمد٢٦ ليسانس اداب
٢٤عبد الرحمن صالح كمال موسى٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٧٩ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٦عبد الرحمن عاطف سعد٢٨ ليسانس حقوق
٢٦عبد الرحمن محمد احمد الرفاعى٢٩ ليسانس حقوق
٢٤عبد الرحمن محمد حافظ حسن٣٠ ليسانس حقوق
٢٤عبد الرحمن محمد خطاب٣١ حاسبات ومعلومات
٢٥عبد الرحمن محمد شحاتة السيد٣٢ ليسانس شريعة وقانون
٢٣عبد الرحمن محمد عبد الرحمن السيد٣٣ ليسانس حقوق
٢٣عبد الرحمن محمد عمران محمد٣٤ ليسانس حقوق
٢٤عبد الرحمن محمد محمد شبل٣٥ بكالوريوس تجارة
٢٦عبد الرحمن محمد مرزوق٣٦ ليسانس حقوق
٣١عبد الرحمن محمود احمد محمد حسين٣٧ ليسانس اداب
٢٥عبد الرحمن محمود عبد العاطى٣٨ ليسانس حقوق
٢٦عبد السالم سعيد عبد السالم٣٩ ليسانس حقوق
٢٨عبد السالم محمود موسى٤٠ ليسانس شريعة وقانون
٢٦عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز٤١ حاسبات ومعلومات
٣٠عبد العزيز شعبان عبدالعزيز٤٢ ليسانس حقوق
٢٩عبد العزيز شوقى عبد العزيز٤٣ ليسانس شريعة وقانون
٣٢عبد العزيز عبد الفتاح عبد العزيز٤٤ ليسانس حقوق
٣٠عبد العزيز عبد الهادى السيد االعصر٤٥ ليسانس شريعة وقانون
٢٩عبد العزيز محمد سعد عيسى٤٦ ليسانس شريعة وقانون

صفحة ٨٠ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية  حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٩عبد العظيم السيد محمد١ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٦عبد الفتاح محمد عبد الفتاح٢ ليسانس حقوق
٢٦عبد الفتاح محى عبد الفتاح٣ حاسبات ومعلومات
٢٧عبد القادر عمر عبد القادر محمد٤ ليسانس حقوق
٢٧عبد الكريم شحاته محمد محارب٥ بكالوريوس تربية
٣٢عبد اللة شحاتة محمد شحاتة٦ ليسانس شريعة وقانون
٣٠عبد اللة عزت حسن محمد غازى٧ ليسانس حقوق
٢٦عبد اللة عطا اللة عبد الرواف لطيف٨ ليسانس حقوق
٣١عبد اللة محمد عبد المنعم سليمان٩ ليسانس حقوق

٢٧عبد اللطيف هلباوى عبد اللطيف١٠ ليسانس حقوق
٢٣عبد هللا سامى محمد محمد على١١ ليسانس حقوق
٢٦عبد هللا صبرى محمد خلف هللا١٢ ليسانس حقوق
٢٧عبد هللا صالح محمد محمد١٣ ليسانس شريعة وقانون
٢٨عبد هللا عبد الفتاح منصور على١٤ زراعة
٢٤عبد هللا عثمان بهنسى بدوى١٥ بكالوريوس تجارة
٣١عبد هللا على محمد على محمود١٦ بكالوريوس تجارة
٢٥عبد هللا عماد محمد احمد١٧ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٦عبد هللا محمد عبد الاله عبد الحفيظ١٨ حاسبات ومعلومات
٢٤عبد المؤمن احمد محمد احمد اسماعيل١٩ ليسانس حقوق
٢٦عبد المحسن زكريا عوض عبد الجليل٢٠ ليسانس شريعة وقانون
٢٥عبد المعز احمد محمد زناتى٢١ ليسانس حقوق
٢٩عبد المعطى عبد الجيد عبد المعطى حسن٢٢ ليسانس حقوق
٣٠عبد المقصود فرحات عبد المقصود٢٣ ليسانس شريعة وقانون
٢٨عبد الونيس سعيد عبد الرقيب٢٤ ليسانس حقوق
٢٤عبد الوهاب كمال عبد الوهاب عبد الرحيم٢٥ حاسبات ومعلومات
٣٢عبدالهادى حسين محمد عبد الهادى٢٦ زراعة
٢٣عبير رجب ابو ضيف٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٨١ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية  حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٨عبير عبد الحميد عبد اللطيف٢٨ حاسبات ومعلومات
٢٧عبير عبد الحميد علوانى٢٩ ليسانس اداب
٢٨عبير عزازى عامر عزازى٣٠ ليسانس اداب
٢٦عبير على احمد مرسى٣١ ليسانس حقوق
٢٩عبير محمد السيد٣٢ ليسانس اداب
٣٠عبير محمد توفيق٣٣ بكالوريوس تجارة
٢٣عبير محمد دسوقى٣٤ ليسانس اداب
٢٢عز الدين السيد السيد٣٥ حاسبات ومعلومات
٢٣عز الدين محمود حسان٣٦ ليسانس حقوق
٢٧عزة جمعة ابراهيم عبد السالم٣٧ ليسانس اداب
٢٩عزة صابر ابراهيم خليل٣٨ ليسانس حقوق
٣٠عزة يوسف على٣٩ ليسانس حقوق
٢٦عزه عادل عبد هللا٤٠ بكالوريوس تجارة
٢٦عصام محمد رزق٤١ ليسانس حقوق
٢٣عصام مصطفى صبرة محمد٤٢ ليسانس حقوق
٢٩عال احمد محمد ابراهيم٤٣ ليسانس اداب
٢٤عال حسن سيد مصطفى٤٤ ليسانس اداب
٢٩عال رمضان احمد على٤٥ ليسانس اداب
٢٤عال صديق نصر الدين٤٦ ليسانس حقوق

صفحة ٨٢ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٧عال عادل عباس عبد اللة١ ليسانس حقوق
٢٨عال عبد الرحمن السيد يونس٢ بكالوريوس تجارة
٣٢عال عبد اللة على٣ ليسانس حقوق
٢٥عال على محمد على٤ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٣عال محروس معبد محمود٥ ليسانس حقوق
٢٤عال محمد احمد سعيد محمد٦ ليسانس حقوق
٢٣عال محمود عالء محمود هاشم٧ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥عالء الدين عادل مصطفى٨ ليسانس حقوق
٢٦عالء الدين عبد المحسن محمد عطيه٩ ليسانس اداب

٢٥عالء الدين على محمد عبد الصمد١٠ بكالوريوس تجارة
٢٥عالء جمال اسماعيل احمد١١ حاسبات ومعلومات
٢٦عالء حامد عبد الكريم١٢ ليسانس شريعة وقانون
٢٩عالء رشيد محمد احمد١٣ ليسانس حقوق
٢٤عالء شحاته طه١٤ بكالوريوس تجارة
٢٤عالء محمد احمد محمد مصطفى١٥ ليسانس اداب
٢٣عالء محمد السيد جمعه١٦ ليسانس حقوق
٢٥عالء محمد خليفه سليمان محمد١٧ حاسبات ومعلومات
٢٩عالء محمد سليمان عبد الغنى١٨ ليسانس حقوق
٢٧عالء محمد عبد المنعم احمد١٩ ليسانس حقوق
٣٢عالء محمد على محمد الحفناوى٢٠ بكالوريوس تجارة
٢٤عالء محمد فوزى محمد ابراهيم٢١ حاسبات ومعلومات
٢٧عالء محمد محمد على٢٢ ليسانس حقوق
٢٧عالء نبيل عبد الفتاح٢٣ ليسانس حقوق
٢٩على ابراهيم عبد هللا حسن٢٤ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧على ابراهيم محمد ابو العز عمار٢٥ بكالوريوس تجارة
٢٦على احمد السيد احمد على٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٢على احمد على متولى على٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٨٣ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية  حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٣على احمد على محمد٢٨ حاسبات ومعلومات
٢٦على السيد احمد على٢٩ ليسانس حقوق
٢٤على جابر على محمد٣٠ بكالوريوس تجارة
٢٥على حسن على حسن٣١ ليسانس حقوق
٢٨على خميس على عبد المجيد٣٢ ليسانس حقوق
٢٦على سيد احمد محمد احمد٣٣ بكالوريوس تجارة
٢٤على صالح فرغلى عطية٣٤ ليسانس حقوق
٢٦على صالح سالم نصر سالم٣٥ ليسانس حقوق
٢٣على طه احمد على٣٦ حاسبات ومعلومات
٢٣على عادل على حسين حامد٣٧ بكالوريوس تجارة
٢٥على عبد المجيد عرفة ابو حمدة٣٨ ليسانس حقوق
٢٤على متولى مصطفى على دويدار٣٩ حاسبات ومعلومات
٣٠على محروس على سعيد٤٠ بكالوريوس تجارة
٢٧على محمد السيد على٤١ ليسانس حقوق
٢٥على محمد على احمد البنا٤٢ ليسانس حقوق
٢٤على محمد على السيد حسنين٤٣ ليسانس حقوق
٢٦على محمد على الشربينى٤٤ ليسانس شريعة وقانون
٢٦على محمد على محمد ابو النجا٤٥ ليسانس حقوق
٢٨على محمد على محمود ابو العال٤٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية

صفحة ٨٤ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٥على محمد محمد محمد١ ليسانس حقوق
٢٥على مساعد محمود مصطفى٢ ليسانس حقوق
٢٩على مساهل حسن على٣ ليسانس حقوق
٣٢على يوسف على محمد٤ ليسانس حقوق
٢٨على يونس عبد الظاهر٥ ليسانس حقوق
٢٥علياء على حسن على٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥علياء محمد على محمد٧ ليسانس اداب
٣٢عماد ابراهيم جمعة موسى٨ ليسانس حقوق
٢٣عماد ابوشوشة عبد الحميد٩ ليسانس حقوق

٢٤عماد احمد ابراهيم١٠ ليسانس اداب
٢٤عماد احمد فوزى السيد١١ بكالوريوس تجارة
٢٤عماد احمد مصطفى عبد المجيد محمد١٢ ليسانس حقوق
٢٨عماد الدين صابر احمد١٣ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥عماد الدين محمد عبد الرسول طلب١٤ ليسانس شريعة وقانون
٢٨عماد حمدى على١٥ ليسانس حقوق
٢٧عماد سامى موسى١٦ ليسانس اداب
٢٨عماد سعد على١٧ ليسانس حقوق
٣٠عماد عبد الحليم عمر١٨ ليسانس حقوق
٢٦عماد عبد العزيز عبد الرحمن١٩ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧عماد عياد عوض٢٠ ليسانس حقوق
٢٨عماد غبلایر عبد هللا٢١ بكالوريوس تجارة
٢٣عماد ماهر ميشيل فرج هللا٢٢ ليسانس اداب
٢٦عمار ابراهيم القصبى السيد٢٣ حاسبات ومعلومات
٢٧عمر بكرى عبد السميع البكرى٢٤ ليسانس شريعة وقانون
٣٠عمر جمعه السيد٢٥ ليسانس حقوق
٢٦عمر شفيق قطب عبده٢٦ حاسبات ومعلومات
٢٨عمر عبد العزيز عبد المعطى٢٧ بكالوريوس خدمة اجتماعية

صفحة ٨٥ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٥عمر على احمد احمد٢٨ ليسانس حقوق
٢٣عمر مجدى عاطف مطاوع٢٩ حاسبات ومعلومات
٢٥عمر محمد احمد ابراهيم زيان٣٠ بكالوريوس تجارة
٢٣عمر محمد رزق محمد رمضان٣١ بكالوريوس تجارة
٢٤عمر محمد منتصر٣٢ ليسانس حقوق
٢٤عمر محمود عبد المعطى عبد المنعم٣٣ بكالوريوس تجارة
٢٤عمرو ابراهيم السيد محمد٣٤ بكالوريوس تجارة
٢٧عمرو ابراهيم عبد العزيز سليمان٣٥ ليسانس اداب
٢٨عمرو احمد محمد على٣٦ ليسانس حقوق
٢٨عمرو اسماعيل السيد ابو العينين٣٧ حاسبات ومعلومات
٢٤عمرو السيد امام عبد القادر٣٨ بكالوريوس تجارة
٢٢عمرو السيد صالح بيومى٣٩ حاسبات ومعلومات
٢٥عمرو السيد مغازى٤٠ بكالوريوس تجارة
٢٧عمرو الليثى احمد عبد الرحيم٤١ ليسانس حقوق
٣٢عمرو امين محمد حسن٤٢ ليسانس حقوق
٢٦عمرو انور عبد المجيد حسن٤٣ ليسانس حقوق
٢٧عمرو جابر شعبان بدوى٤٤ ليسانس حقوق
٢٥عمرو جمال احمد عبد الكريم٤٥ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣٢عمرو حسانين اسماعيل حسانين٤٦ ليسانس حقوق

صفحة ٨٦ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية  حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٣٠عمرو حسن ابراهيم١ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٤عمرو حميدو عبد الشافى محمد٢ ليسانس حقوق
٢٩عمرو رمضان محمد مصطفى٣ ليسانس شريعة وقانون
٢٩عمرو سامى ابراهيم المغازى٤ حاسبات ومعلومات
٢٧عمرو سامى احمد٥ ليسانس اداب
٢٧عمرو سعد محمد عبد اللطيف٦ ليسانس حقوق
٢٣عمرو سعيد عبد الظاهر دسوقى٧ ليسانس حقوق
٢٥عمرو صالح الدين ابراهيم الجيار٨ ليسانس حقوق
٣٠عمرو ضاحى حافظ٩ حاسبات ومعلومات

٢٧عمرو عادل جمال١٠ ليسانس حقوق
٢٧عمرو عادل خميس خميس١١ ليسانس حقوق
٢٥عمرو عبد الحليم السيد عبد الحليم١٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٩عمرو عبد الرازق محمد١٣ ليسانس حقوق
٢٧عمرو عبد الفتاح عبد العزيز النعانى١٤ بكالوريوس تجارة
٢٤عمرو عتمان احمد فراج١٥ ليسانس حقوق
٢٥عمرو عصام السيد عبد الفتاح١٦ ليسانس حقوق
٢٧عمرو عالء الدين على محمود١٧ بكالوريوس تجارة
٣٢عمرو على السيد١٨ ليسانس حقوق
٢٩عمرو على حسن احمد الضلعى١٩ ليسانس حقوق
٣١عمرو عيد بازعيد٢٠ ليسانس شريعة وقانون
٢٧عمرو فتحى احمد محمد نجم٢١ ليسانس حقوق
٢٧عمرو قطب السيد ابراهيم٢٢ بكالوريوس تجارة
٢٦عمرو محمد احمد محمد دخيل٢٣ ليسانس حقوق
٣١عمرو محمد السيد محمد٢٤ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥عمرو محمد الششتاوى ابراهيم٢٥ حاسبات ومعلومات
٢٩عمرو محمد حافظ خميس٢٦ ليسانس حقوق
٢٤عمرو محمد حسين عبد العال سليمان٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٨٧ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٧عمرو محمد سعد عبد الماللك٢٨ ليسانس اداب
٢٦عمرو محمد شكرى السيد٢٩ ليسانس حقوق
٢٩عمرو محمد عبد الحليم عبد اللة٣٠ ليسانس حقوق
٣٢عمرو محمد عبد العال على٣١ ليسانس اداب
٣١عمرو محمد عبد الفتاح محمد جمعه٣٢ حاسبات ومعلومات
٢٧عمرو محمد على السيد٣٣ ليسانس اداب
٢٧عمرو محمد محمود٣٤ ليسانس اداب
٢٧عمرو محمد محمود القصاص٣٥ ليسانس شريعة وقانون
٣٢عمرو محمد نصار٣٦ ليسانس حقوق
٢٩عمرو محمدين على محمدين٣٧ بكالوريوس تجارة
٢٦عمرو محمود حنفى٣٨ ليسانس حقوق
٢٧عمرو محمود على احمد٣٩ ليسانس حقوق
٣٠عمرو محمود محمد سالم٤٠ بكالوريوس تجارة
٢٥عمرو محمود مسعد متولى٤١ ليسانس حقوق
٢٣عمرو محى الدين فتحى السقا٤٢ ليسانس حقوق
٢٦عمرو مدحت احمد محمد٤٣ ليسانس حقوق
٢٦عمرو مدحت محمود السيد٤٤ ليسانس اداب
٢٤عمرو مصطفى عبد القادر٤٥ ليسانس حقوق
٢٥عمرو مصطفى محمد٤٦ ليسانس حقوق

صفحة ٨٨ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٦عمرو مصطفى مصباح حمدان الخولى١ ليسانس حقوق
٣١عمرو معوض احمد٢ ليسانس شريعة وقانون
٢٦عمرو منصور محمد يوسف٣ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣٢عمرو نبيل محمد عشيبه٤ زراعة
٢٦عمرو هانىء عبد الغنى٥ بكالوريوس تجارة
٢٣عمرو هشام عبد المحسن٦ بكالوريوس تجارة
٢٧عمرومحمد عاطف٧ ليسانس حقوق
٢٥عواطف على محمد٨ ليسانس حقوق
٢٩عيد ابراهيم محمد ابراهيم٩ ليسانس اداب

٣٠غادة جابر حسن احمد عمر١٠ ليسانس حقوق
٢٦غادة عبد الرازق محمود عبد الراضى١١ ليسانس حقوق
٢٦غادة عبد المنعم محمد١٢ ليسانس حقوق
٢٢غادة محمد السيد حجازى١٣ ليسانس حقوق
٣١غادة محمد توفيق عبد اللطيف١٤ ليسانس حقوق
٢٤غاده احمد الصوفى مرتضى ابراهيم١٥ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٤غاده جمال محمد سالمه١٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧غاده عبد هللا محمد١٧ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٨غاده موسى حسين١٨ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٩فاتن النادى صابر رشوان١٩ ليسانس حقوق
٣١فاتن تاج الدين تاج الدين٢٠ ليسانس حقوق
٣٢فاتن حسن عبد الستار حسن٢١ ليسانس حقوق
٢٤فاتن عادل محمد رشاد٢٢ ليسانس حقوق
٣٠فاتن فريد جالل٢٣ ليسانس حقوق
٣١فاتن فهمى مسعد مصطفى٢٤ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٤فادى انطون فهيم٢٥ ليسانس حقوق
٣٠فادى بطرس نعيم٢٦ ليسانس حقوق
٢٤فادى عبد المسيح عيسى٢٧ ليسانس اداب

صفحة ٨٩ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية  حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٥فادى عمرو ابراهيم خضير٢٨ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٩فادى فايز على السيد٢٩ حاسبات ومعلومات
٢٥فادى مجدى زاخر يس٣٠ ليسانس اداب
٢٩فادى مرقس شفيق٣١ ليسانس حقوق
٢٦فادى نعيم عيسى حليم٣٢ ليسانس حقوق
٢٣فادية فرج ابراهيم٣٣ ليسانس اداب
٢٦فادية مصطفى على ابراهيم٣٤ ليسانس حقوق
٢٦فاروق محمد فاروق زكى٣٥ ليسانس اداب
٢٧فاطمة ابراهيم على محمد بركات٣٦ ليسانس اداب
٢٩فاطمة حسن ابراهيم حسن قمر٣٧ ليسانس حقوق
٢٣فاطمة عبد الدايم فخرى٣٨ ليسانس اداب
٢٢فاطمة علوانى احمد مكى٣٩ ليسانس حقوق
٢٤فاطمة فوزى محمد الصاوى٤٠ ليسانس حقوق
٢٥فاطمة محمود علوان٤١ ليسانس حقوق
٢٣فاطمة يحيى زكريا٤٢ ليسانس حقوق
٢٦فاطمه ابراهيم محمود٤٣ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧فاطمه خليل محمد عبد المجيد٤٤ حاسبات ومعلومات
٢٤فاطمه صابر وهبى٤٥ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣٢فاطمه على شمندى عبد الواحد٤٦ بكالوريوس تربية

صفحة ٩٠ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٣٢فاطمه فتحى محمد حسن١ ليسانس حقوق
٢٤فاطمه فرج محمد فتح هللا٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥فاطمه محمد السيد٣ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣٢فاطمه محمد كمال الدين هنداوى٤ ليسانس حقوق
٣٢فاطمه محمد محمد السيد مكاوى٥ بكالوريوس تجارة
٢٤فاطمه مرسى ابراهيم احمد يوسف٦ حاسبات ومعلومات
٢٤فايز سمير فايز مهاود٧ ليسانس حقوق
٢٧فايز على عبد العزيز على٨ ليسانس حقوق
٣٢فتحى محمد فتحى٩ ليسانس شريعة وقانون

٣٠فتحيه محمود السيد الشعراوى١٠ بكالوريوس تجارة
٣٢فداء الدين زكريا عبد العاطى١١ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٦فرحات السيد عبد الدايم حسن فرج١٢ ليسانس حقوق
٣٠فلایر احمد مصطفى حسين١٣ بكالوريوس تربية
٢٣فريده اسماعيل سليم عبد الرحمن١٤ بكالوريوس تجارة
٢٥فضل غانم مهدى فتح هللا١٥ بكالوريوس تجارة
٢٦فكتور عدلى امين اسرائيل١٦ حاسبات ومعلومات
٢٨فهمى احمد فهمى١٧ ليسانس حقوق
٣٠فوزى حامد فوزى حامد١٨ ليسانس حقوق
٢٢فوزية السيد محمد حسين عوض١٩ ليسانس حقوق
٢٤فيبروز محمد محمود٢٠ ليسانس حقوق
٢٣فيروز محمود محمد محمود٢١ ليسانس حقوق
٣٠فيفيان ثروت صليب٢٢ ليسانس حقوق
٢٦فيفيان عادل عزيز٢٣ ليسانس حقوق
٢٤فينا فكرى فؤاد تادرس٢٤ ليسانس اداب
٢٤فيوال جرحس عبد النعيم عطية٢٥ ليسانس اداب
٢٩قمر السيد ابراهيم حسن٢٦ ليسانس اداب
٣٢كاترين راغب جاد اللة٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٩١ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٣٢كارولين فهمى ابراهيم فام٢٨ بكالوريوس تجارة
٢٥كامل عادل كامل محمد السيد٢٩ ليسانس حقوق
٣١كرستين وجدى شفيق فرج٣٠ اقتصاد وعلوم سياسية
٢٣كرستينا جرجس لمعى جيد٣١ ليسانس حقوق
٢٤كرسستينا سعدوناسحق شنودة٣٢ ليسانس حقوق
٢٥كرم السيد محمد عثمان٣٣ ليسانس حقوق
٢٢كريستينا واصف نجيب٣٤ ليسانس حقوق
٢٦كريم ابو المجد سعدى٣٥ بكالوريوس تجارة
٢٦كريم احمد عبد الغنى احمد٣٦ ليسانس حقوق
٢٧كريم احمد عبد المنعم محمد دياب٣٧ ليسانس حقوق
٢٥كريم احمد محمد احمد محمد٣٨ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٩كريم احمد محمد عبد الحليم٣٩ ليسانس حقوق
٢٨كريم احمد محمد عبد الرحمن احمد٤٠ ليسانس حقوق
٣١كريم احمد محمد محمد٤١ ليسانس حقوق
٢٦كريم احمد محمد هشام٤٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٦كريم السيد ابراهيم السيد٤٣ بكالوريوس تجارة
٢٩كريم العيسوى محمد العيسوى٤٤ ليسانس حقوق
٢٨كريم ايمن محمد محمد عبد الفتاح٤٥ بكالوريوس تجارة
٢٢كريم ايهاب فوزى٤٦ ليسانس حقوق

صفحة ٩٢ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٥كريم جابر السيد فهمى١ ليسانس حقوق
٢٦كريم جابر محمد٢ ليسانس حقوق
٢٧كريم حمدى صابر محمد قنديل٣ حاسبات ومعلومات
٢٨كريم خميس احمد محمد٤ ليسانس حقوق
٢٦كريم سعد زكى٥ ليسانس حقوق
٢٥كريم سمير ابراهيم السيد محمد٦ ليسانس حقوق
٢٩كريم سيد امين عبد المجيد٧ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣٠كريم شعبان محمد احمد٨ ليسانس اداب
٢٩كريم عاطف السيد الكومى٩ ليسانس حقوق

٢٤كريم عبد الحميد منير محمد محمود١٠ ليسانس حقوق
٣٢كريم عبد المجيد السيد احمد قاسم١١ ليسانس حقوق
٢٥كريم عبد المجيد محمد السيد١٢ حاسبات ومعلومات
٣٠كريم عبد المقصود حسن١٣ ليسانس حقوق
٣٠كريم عطوه ابو المجد١٤ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣٠كريم عطية محمود١٥ ليسانس حقوق
٢٤كريم على رضوان على١٦ بكالوريوس تجارة
٢٧كريم فؤاد خليل١٧ ليسانس حقوق
٢٤كريم مالك راشد محمد١٨ بكالوريوس تجارة
٢٤كريم محمد ابراهيم ابراهيم١٩ ليسانس حقوق
٢٩كريم محمد حسن محمد٢٠ ليسانس حقوق
٢٦كريم محمد عباس عطا هللا٢١ ليسانس حقوق
٢٦كريم محمد عبد المنعم محمد احمد٢٢ بكالوريوس تجارة
٣٠كريم محمد فؤاد عبد القادر٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٦كريم محمد محمد على٢٤ بكالوريوس تجارة
٢٤كريم محمد محمد محمد قناوى٢٥ بكالوريوس تجارة
٢٣كريم محمود السيد عمر٢٦ بكالوريوس تجارة
٣٠كريم محمود حنفى محمود سليمان٢٧ بكالوريوس خدمة اجتماعية

صفحة ٩٣ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٥كريم محمود عمران عمران٢٨ ليسانس حقوق
٢٧كريم محمود محمد السيد٢٩ بكالوريوس تجارة
٣٠كريم مصطفى السيد يوسف٣٠ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٦كريم مصطفى حسين محمد٣١ ليسانس حقوق
٢٩كريم مصطفى طاهر٣٢ ليسانس اداب
٢٦كريم مصطفى عبد الفتاح ابراهيم٣٣ بكالوريوس تجارة
٢٣كريم ناصر العبد حسين٣٤ ليسانس حقوق
٢٤كريم يوسف ادم محمد٣٥ ليسانس حقوق
٢٩كريمة عبد الرحمن يس شحاتة٣٦ ليسانس حقوق
٢٤كوثر خليفة محمد خليفة٣٧ ليسانس حقوق
٢٦كيرلس بخيت جوده٣٨ بكالوريوس تجارة
٢٥كيرلس بدوى ابراهيم بسطا٣٩ ليسانس حقوق
٢٥كيرلس عزيز خير٤٠ ليسانس اداب
٣١كيرلس فايز زيتون٤١ ليسانس اداب
٢٦كيرلس ميالد خليفه مينا٤٢ ليسانس حقوق
٢٥لؤى حسن محمد٤٣ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٦لؤى مدحت وجدى٤٤ بكالوريوس تجارة
٣٠لبنى عبد الوهاب اسماعيل محمد٤٥ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥لليان مجدى ذكرى٤٦ ليسانس حقوق

صفحة ٩٤ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٥لمياء فوزى محمد المخبزى١ ليسانس حقوق
٢٦لمياء محسن على شحاته احمد٢ ليسانس حقوق
٢٣لميس الصاوى عربى الصاوى٣ اقتصاد وعلوم سياسية
٢٥لوتس عثمان عبد المعز٤ بكالوريوس تجارة
٣٠لوريس عطا سعد سرجيوس٥ بكالوريوس تجارة
٢٦ليزا فرج حبيب٦ ليسانس حقوق
٢٣ليلي هشام محمد متولى٧ ليسانس اداب
٢٥لينا على احمد سعيد٨ حاسبات ومعلومات
٢٥مؤمن ابراهيم صالح ابراهيم٩ حاسبات ومعلومات

٢٦مؤمن ابراهيم محمد كامل١٠ بكالوريوس تجارة
٢٥مؤمن احمد توفيق١١ ليسانس اداب
٢٣مؤمن اسامه ياقوت حجر١٢ ليسانس حقوق
٢٧مؤمن السيد مصطفى١٣ ليسانس حقوق
٢٧مؤمن شعبان احمد١٤ بكالوريوس تجارة
٣٠مؤمن طارق محمد صالح١٥ حاسبات ومعلومات
٢٦مؤمن عصام الدين ابراهيم حسن١٦ ليسانس حقوق
٢٧مؤمن فيصل اسماعيل محمود١٧ ليسانس اداب
٢٨مؤمن محمد فتحى ابراهيم منصور١٨ بكالوريوس تجارة
٢٦مؤمن محمد كامل محمود١٩ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥مؤمن محمد محمد على٢٠ ليسانس اداب
٢٧مؤمن يحيى حسان يوسف٢١ بكالوريوس تجارة
٢٤ماجد احمد محمد عبد المحسن٢٢ ليسانس حقوق
٢٧ماجد مجدى حسن فهمى عبد العال٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٩ماجد محمود عوض محمود٢٤ ليسانس حقوق
٢٦ماجد ممدوح محمد٢٥ ليسانس حقوق
٢٧ماجى مصطفى السباعى فرج٢٦ حاسبات ومعلومات
٢٤مارتن جورج ونيس٢٧ حاسبات ومعلومات

صفحة ٩٥ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٧مارتينا عادل صدقى بطرس٢٨ ليسانس اداب
٢٩مارتينا محروس اسكندر جنيدى٢٩ ليسانس حقوق
٣٢مارجريت مجدى نجيب واصف٣٠ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧مارك عماد جميل رياض٣١ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٨مارى رمزى جابر٣٢ ليسانس اداب
٢٤مارى سمير فهيم٣٣ ليسانس حقوق
٢٤مارى فايز ملك جاد اللة٣٤ ليسانس حقوق
٢٨مارى نصر عياد عبد المالك٣٥ ليسانس اداب
٢٦ماريان اشرف امين٣٦ ليسانس حقوق
٢٥ماريان فوزى زكى عوض٣٧ ليسانس حقوق
٣١ماريان يوسف وديع يوسف٣٨ ليسانس حقوق
٢٧ماريانا انسى شوقى نصيف٣٩ ليسانس حقوق
٢٦مارينا ارنست ايلى٤٠ ليسانس اداب

صفحة ٩٦ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٥مارينا جورج متاووس١ ليسانس اداب
٢٣مارينا صبحى اسحاق٢ ليسانس اداب
٢٤ماريو بهجت فايز٣ حاسبات ومعلومات
٢٨ماهر ابراهيم سعيد شهاب الدين٤ بكالوريوس تجارة
٢٦ماهيتاب مسعد حسن على نصر٥ بكالوريوس تجارة
٢٦ماهينور مصطفى السيد اسماعيل٦ بكالوريوس تجارة
٣٣مايا حسن عبد العزيز على٧ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٦ماير بهيج عوض حصاوى٨ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣٢مايكل ادوار شفيق سعيد٩ ليسانس حقوق

٣١مايكل جميل راغب١٠ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣١مايكل رزق شحاته سعيد١١ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧مايكل صدقى نظير١٢ بكالوريوس تجارة
٢٩مايكل عادل عزيز جرجس١٣ ليسانس حقوق
٢٤مايكل فوزى سعد هللا١٤ بكالوريوس تجارة
٢٩مايكل مراد منصور باسيلى١٥ بكالوريوس تجارة
٢٥مايكل ميالد مسعود رومان١٦ حاسبات ومعلومات
٣٢مايكل ناثان سدراك روبيل١٧ اقتصاد وعلوم سياسية
٢٧مايكل نجيب شندى١٨ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٨مايكل نزهى منير١٩ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٩مايكل نصر عياد عبد المالك٢٠ بكالوريوس تجارة
٢٥مايكل وجدى صبحى٢١ بكالوريوس تجارة
٢٧متى موريس منسى عبد النور٢٢ بكالوريوس تجارة
٢٩مجدى ابراهيم محمد الشافعى٢٣ بكالوريوس تجارة
٣٠مجدى ابراهيم محمد ضيف هللا٢٤ ليسانس شريعة وقانون
٣٠مجدى جميل وهيب بشير٢٥ ليسانس حقوق
٢٥مجدى عبد الشهيد عوض عبد الشهيد٢٦ ليسانس حقوق
٣٢مجدى كرمى ناشد سليمان٢٧ بكالوريوس تجارة

صفحة ٩٧ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية  حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٣٠مجدى محمد صبره عبد الرحيم٢٨ حاسبات ومعلومات
٢٦محب حسن سعد٢٩ حاسبات ومعلومات
٢٤محمد ابراهيم احمد عبد هللا٣٠ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٨محمد ابراهيم احمد محمد٣١ ليسانس حقوق
٢٧محمد ابراهيم السيد٣٢ ليسانس حقوق
٢٦محمد ابراهيم السيد ابراهيم٣٣ ليسانس حقوق
٢٤محمد ابراهيم السيد ابراهيم٣٤ ليسانس حقوق
٢٣محمد ابراهيم السيد السيد٣٥ حاسبات ومعلومات
٢٤محمد ابراهيم السيد خليفه٣٦ ليسانس حقوق
٢٧محمد ابراهيم حامد عبد المجيد٣٧ ليسانس حقوق
٢٨محمد ابراهيم راغب شعالن٣٨ ليسانس حقوق
٢٧محمد ابراهيم رشاد ابراهيم٣٩ ليسانس حقوق
٢٧محمد ابراهيم سالمة عبدة٤٠ ليسانس حقوق
٣٠محمد ابراهيم سيد محمد٤١ بكالوريوس تجارة
٢٣محمد ابراهيم شحاتة٤٢ ليسانس حقوق
٢٧محمد ابراهيم طه محمد فرحات٤٣ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٣محمد ابراهيم عبد القادر احمد٤٤ بكالوريوس تجارة
٣٢محمد ابراهيم عبدة٤٥ ليسانس حقوق
٢٦محمد ابراهيم محمد عبد النبى رجب٤٦ ليسانس حقوق

صفحة ٩٨ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٧محمد ابراهيم محمد عيسى١ ليسانس حقوق
٢٣محمد ابراهيم محمد محمد على٢ ليسانس حقوق
٢٩محمد ابراهيم محمود محمد٣ ليسانس حقوق
٢٨محمد ابراهيم يوسف محمد ابراهيم٤ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧محمد ابو الفتوح محمد على٥ ليسانس حقوق
٢٣محمد ابو المكارم احمد النظامى٦ حاسبات ومعلومات
٢٥محمد ابو اليزيد خليفة٧ ليسانس اداب
٢٨محمد ابوبكر فهيم٨ ليسانس اداب
٢٥محمد احمد ابراهيم٩ ليسانس حقوق

٢٤محمد احمد ابراهيم سليمان١٠ ليسانس اداب
٢٩محمد احمد احمد الرمادى١١ ليسانس حقوق
٢٩محمد احمد السيد ابراهيم قنديل١٢ حاسبات ومعلومات
٢٣محمد احمد السيد جودة١٣ ليسانس حقوق
٢٤محمد احمد السيد ياقوت١٤ ليسانس حقوق
٢٦محمد احمد الصاوى راشد١٥ ليسانس حقوق
٢٣محمد احمد انور احمد عطيه١٦ بكالوريوس تجارة
٣١محمد احمد بدير البرعى١٧ بكالوريوس تجارة
٢٦محمد احمد بسيونى  محمد١٨ ليسانس حقوق
٣٢محمد احمد بسيونى قبيصى١٩ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٦محمد احمد جمعه احمد٢٠ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥محمد احمد جمعه على زهران٢١ ليسانس حقوق
٢٤محمد احمد حبشى ابراهيم٢٢ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد احمد حسان احمد ابراهيم٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد احمد حسن ابراهيم صديق٢٤ حاسبات ومعلومات
٢٢محمد احمد حسن احمد٢٥ زراعة
٣١محمد احمد حسين٢٦ ليسانس حقوق
٢٧محمد احمد حسين الخضيرى٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ٩٩ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٤محمد احمد حسين محمد٢٨ بكالوريوس تجارة
٢٤محمد احمد حمادة٢٩ ليسانس حقوق
٢٧محمد احمد رفعت محمد محمد٣٠ حاسبات ومعلومات
٢٧محمد احمد سالمه عبد السالم٣١ ليسانس حقوق
٢٨محمد احمد سليمان٣٢ ليسانس اداب
٢٦محمد احمد شعبان عبد العال٣٣ بكالوريوس تجارة
٢٩محمد احمد شمس الدين السيد٣٤ ليسانس اداب
٢٩محمد احمد شوقى شمس٣٥ ليسانس حقوق
٢٨محمد احمد صقر صقر٣٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٨محمد احمد عباس٣٧ ليسانس حقوق
٢٤محمد احمد عبد الحكيم عبد الوهاب٣٨ ليسانس حقوق
٢٦محمد احمد عبد الحميد احمد الشاذلى٣٩ حاسبات ومعلومات
٣٣محمد احمد عبد الحميد على٤٠ ليسانس حقوق
٣١محمد احمد عبد الحميد محمود سرور٤١ ليسانس حقوق
٢٣محمد احمد عبد الشافى٤٢ ليسانس حقوق
٢٣محمد احمد عبد العال٤٣ ليسانس حقوق
٣١محمد احمد عبد الغنى جاد المولى٤٤ بكالوريوس تجارة
٣١محمد احمد عبد المجيد بركات٤٥ بكالوريوس تجارة
٢٢محمد احمد عبد المنعم ربيع٤٦ ليسانس حقوق

صفحة ١٠٠ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية  حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٧محمد احمد عزت حامد جميل١ حاسبات ومعلومات
٢٧محمد احمد على حمودة٢ ليسانس حقوق
٢٧محمد احمد على عبد القادر٣ ليسانس حقوق
٣٠محمد احمد على نصير٤ بكالوريوس تجارة
٣٢محمد احمد عوض ابراهيم حسين٥ ليسانس حقوق
٢٦محمد احمد فرحات٦ ليسانس حقوق
٢٦محمد احمد فهمى حسنين٧ بكالوريوس تجارة
٢٨محمد احمد محمد ابراهيم محمود٨ ليسانس اداب
٢٧محمد احمد محمد الحبشى٩ ليسانس حقوق

٣٠محمد احمد محمد السيد النجار١٠ ليسانس حقوق
٢٦محمد احمد محمد سيد١١ ليسانس حقوق
٢٥محمد احمد محمد شعبان١٢ ليسانس حقوق
٢٥محمد احمد محمد عبد الحليم١٣ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥محمد احمد محمد عبد الحميد١٤ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد احمد محمد عبد الحميد١٥ ليسانس حقوق
٢٩محمد احمد محمد عبد العزيز نصير١٦ ليسانس حقوق
٢٢محمد احمد محمد عبد المنعم الخشاب١٧ بكالوريوس تجارة
٢٤محمد احمد محمد عثمان نيازى١٨ ليسانس حقوق
٣١محمد احمد محمد عطيه١٩ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٤محمد احمد محمد على٢٠ ليسانس حقوق
٢٦محمد احمد محمد محمد سليمان٢١ ليسانس حقوق
٢٨محمد احمد محمد محمد عامر٢٢ بكالوريوس تجارة
٣٢محمد احمد محمد محمود بالى٢٣ ليسانس حقوق
٢٦محمد احمد محمد مطاوع٢٤ ليسانس حقوق
٢٧محمد احمد محمود على الشريف٢٥ ليسانس حقوق
٣٠محمد احمد محى الدين محمد٢٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣٠محمد احمد مصطفى احمد٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ١٠١ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٣محمد اسامة صالح عبد الباسط٢٨ ليسانس حقوق
٢٥محمد اسامه السيد مرسى٢٩ بكالوريوس تجارة
٢٤محمد اسعد تمام محمد٣٠ حاسبات ومعلومات
٣١محمد اسماعيل ابراهيم احمد٣١ ليسانس حقوق
٢٣محمد اشرف ابراهيم٣٢ ليسانس حقوق
٢٧محمد السعيد حسين متولى٣٣ بكالوريوس تجارة
٣٠محمد السعيد محمد محمد القويضى٣٤ ليسانس حقوق
٢٥محمد السيد احمد ابو الحسن٣٥ بكالوريوس تجارة
٢٢محمد السيد احمد السيد الخشاب٣٦ ليسانس حقوق
٢٥محمد السيد احمد عبد الفتاح٣٧ ليسانس حقوق
٢٥محمد السيد السيد حافظ٣٨ ليسانس حقوق
٢٣محمد السيد انور فرج٣٩ بكالوريوس تجارة
٢٩محمد السيد حسنين البلشى٤٠ ليسانس حقوق
٢٦محمد السيد حسين٤١ ليسانس حقوق
٢٥محمد السيد زكى احمد شاكر٤٢ ليسانس حقوق
٢٩محمد السيد عباس٤٣ ليسانس حقوق
٣٠محمد السيد عبد الرازق٤٤ ليسانس حقوق
٢٤محمد السيد على صالح على٤٥ ليسانس حقوق
٢٧محمد السيد فتح اللة عبد اللة٤٦ ليسانس حقوق

صفحة ١٠٢ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٦محمد السيد محمد امين١ بكالوريوس تجارة
٢٩محمد السيد محمد حسن٢ ليسانس حقوق
٢٨محمد السيد محمد رضوان٣ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٤محمد السيد محمد عبد اللة٤ ليسانس حقوق
٣٠محمد السيد محمد محمد ابراهيم٥ حاسبات ومعلومات
٢٩محمد السيد محمود احمد عبد الرحمن٦ ليسانس حقوق
٢٦محمد المغازى عبد الحليم المغازى٧ ليسانس حقوق
٢٩محمد المليجى كمال المليجى٨ بكالوريوس تربية
٢٧محمد امير رياض فهمى٩ زراعة

٢٤محمد امين ابراهيم١٠ ليسانس حقوق
٢٨محمد انور محمد عثمان الباسوسى١١ حاسبات ومعلومات
٢٢محمد انور مسعود محمد على١٢ حاسبات ومعلومات
٣١محمد بدر الدين محمود١٣ ليسانس حقوق
٢٧محمد بدوى احمد١٤ ليسانس حقوق
٣١محمد بسيونى يوسف١٥ بكالوريوس تجارة
٢٣محمد بكر الشافعى محمد١٦ ليسانس حقوق
٢٥محمد بهاء الدين محمد١٧ بكالوريوس تجارة
٢٤محمد ثابت صديق نصر محمد١٨ بكالوريوس تجارة
٢٧محمد ثروت عبد القادر١٩ ليسانس شريعة وقانون
٢٧محمد جابر احمد محمد٢٠ ليسانس حقوق
٢٦محمد جابر سيد٢١ ليسانس شريعة وقانون
٢٧محمد جابر عطيه السيد احمد٢٢ ليسانس حقوق
٢٤محمد جابر على٢٣ ليسانس حقوق
٣١محمد جابر محمد حسنين محمد٢٤ ليسانس حقوق
٢٥محمد جاد هللا ابراهيم عبد الحميد٢٥ حاسبات ومعلومات
٢٦محمد جالب محمود سيد٢٦ ليسانس حقوق
٢٤محمد جالل رزق حسن٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ١٠٣ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٥محمد جمال ابو الدهب٢٨ ليسانس حقوق
٢٩محمد جمال خميس سليمان٢٩ ليسانس حقوق
٢٦محمد جمال طلب٣٠ ليسانس اداب
٢٥محمد جمال عباس محمد٣١ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٩محمد جمال عبد الحليم الباز٣٢ بكالوريوس تجارة
٢٩محمد جمال عبد الفتاح مصطفى٣٣ ليسانس حقوق
٢٩محمد جمال على٣٤ ليسانس حقوق
٢٦محمد جمال على اسماعيل قاعود٣٥ ليسانس حقوق
٣٢محمد جمال على السيد٣٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٣محمد جمال محمد٣٧ ليسانس اداب
٢٩محمد جمال محمد اسماعيل٣٨ بكالوريوس تربية
٢٧محمد جمال محمد اسماعيل رجب٣٩ ليسانس حقوق
٢٦محمد جمال محمد سالمه٤٠ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٤محمد جمال مختار محمد احمد٤١ ليسانس حقوق
٢٧محمد جمعه ابراهيم٤٢ ليسانس حقوق
٢٨محمد جمعه محمد اسماعيل٤٣ بكالوريوس تجارة
٢٤محمد جوهرى حسن احمد ابراهيم٤٤ ليسانس حقوق
٢٩محمد حامد موسى امام٤٥ ليسانس حقوق
٢٤محمد حسام جابر حسنين٤٦ بكالوريوس تجارة

صفحة ١٠٤ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٦محمد حسام خميس محمود١ بكالوريوس تجارة
٢٧محمد حسان محمد حسان٢ ليسانس شريعة وقانون
٢٧محمد حسان محمد حسان٣ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣٢محمد حسن احمد٤ ليسانس اداب
٣١محمد حسن احمد على الجزيرى٥ بكالوريوس تجارة
٢٣محمد حسن السيد ابو غزالة٦ ليسانس حقوق
٢٤محمد حسن حسين٧ ليسانس حقوق
٣١محمد حسن حسين٨ ليسانس حقوق
٢٦محمد حسن حسين على الخولى٩ بكالوريوس تجارة

٢٤محمد حسن خليل يوسف١٠ ليسانس حقوق
٢٩محمد حسن سعد اسماعيل١١ ليسانس شريعة وقانون
٢٤محمد حسن عبد الرحيم١٢ بكالوريوس تجارة
٢٦محمد حسن عبد اللة عابدين١٣ ليسانس شريعة وقانون
٢٧محمد حسن عبد ربة١٤ ليسانس حقوق
٢٧محمد حسن عثمان محمد١٥ بكالوريوس تجارة
٢٢محمد حسن عطية١٦ ليسانس حقوق
٢٣محمد حسن على حسن١٧ بكالوريوس تربية
٣٢محمد حسن محمد احمد على١٨ ليسانس حقوق
٢٦محمد حسن محمد البنا١٩ ليسانس شريعة وقانون
٣٠محمد حسن محمد حافظ٢٠ ليسانس حقوق
٢٣محمد حسن محمد صادق منصور٢١ بكالوريوس تجارة
٣٢محمد حسن محمد محمود٢٢ ليسانس حقوق
٣١محمد حسن هاشم عثمان٢٣ بكالوريوس تجارة
٣١محمد حسنى عبد العليم٢٤ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٣محمد حسنى محمد صديق٢٥ بكالوريوس تجارة
٢٤محمد حسنى محمود احمد٢٦ حاسبات ومعلومات
٢٤محمد حسنى محمود مطر٢٧ بكالوريوس تجارة

صفحة ١٠٥ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية  حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٢محمد حسين عبد السالم شتا٢٨ حاسبات ومعلومات
٢٦محمد حسين محمد عطا٢٩ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥محمد حلمى محمد عالم٣٠ ليسانس حقوق
٢٤محمد حمدى درويش خميس٣١ بكالوريوس تجارة
٢٧محمد حمدى على عبد المجيد الوزيرى٣٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٩محمد حمدى فرج سليمان٣٣ حاسبات ومعلومات
٢٦محمد حمدى محمد عبد الصادق٣٤ ليسانس شريعة وقانون
٣٠محمد حمزه احمد مصطفى٣٥ ليسانس حقوق
٢٩محمد خالد عدلى٣٦ ليسانس حقوق
٢٤محمد خالد محمد النقيب٣٧ ليسانس حقوق
٣١محمد خضرجى السيد عبد الحميد٣٨ ليسانس حقوق
٣٠محمد خليل محمد خليل عالم٣٩ ليسانس حقوق
٢٧محمد خميس ضاحى هريدى٤٠ ليسانس حقوق
٢٧محمد خميس عبد العزيز عليان٤١ ليسانس حقوق
٢٥محمد خميس محمد٤٢ ليسانس حقوق
٢٤محمد خميس محمد٤٣ ليسانس حقوق
٢٥محمد خميس محمد حافظ٤٤ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٦محمد خميس محمد خميس جمعه٤٥ بكالوريوس تجارة
٢٣محمد خيرى السيد محمد٤٦ حاسبات ومعلومات

صفحة ١٠٦ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٢محمد خيرى يوسف١ ليسانس حقوق
٢٦محمد دياب عبد المنعم٢ ليسانس حقوق
٢٧محمد رأفت احمد محمد بدوى٣ حاسبات ومعلومات
٢٤محمد رأفت محمد محمد جمعه٤ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣٠محمد رجب السيد محمد بهنسي٥ ليسانس حقوق
٢٤محمد رجب رمضان زيد ابو زيد٦ ليسانس حقوق
٢٩محمد رجب صبحى على ابراهيم٧ ليسانس حقوق
٢٥محمد رجب عبد الوهاب٨ ليسانس حقوق
٢٨محمد رجب على احمد٩ ليسانس حقوق

٣٠محمد رجب محمود احمد عمر١٠ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٨محمد رشاد مختار البربرى١١ ليسانس اداب
٢٧محمد رشدى طه على سالم١٢ حاسبات ومعلومات
٣٠محمد رضا سيد احمد السيد١٣ بكالوريوس تربية
٢٦محمد رضا محمد ابراهيم الفقى١٤ بكالوريوس تجارة
٢٧محمد رضا محمد يونس عبد الفتاح١٥ ليسانس حقوق
٢٦محمد رمضان احمد حسين١٦ ليسانس حقوق
٢٥محمد رمضان السيد عبد الظاهر١٧ بكالوريوس تجارة
٢٦محمد رمضان امين عطية١٨ ليسانس حقوق
٢٩محمد رمضان رضوان مغازى١٩ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧محمد رمضان سعد عبد الرحمن٢٠ بكالوريوس تجارة
٢٤محمد رمضان عبد الرازق٢١ حاسبات ومعلومات
٢٥محمد رمضان محمد٢٢ حاسبات ومعلومات
٢٧محمد رمضان محمد صالح٢٣ حاسبات ومعلومات
٢٨محمد زهران زهران عبد السالم٢٤ ليسانس حقوق
٢٧محمد سالم انور محرم خليفه٢٥ بكالوريوس تجارة
٢٢محمد سالم بدر مطاوع٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٧محمد سالم عبداللة حميدة٢٧ ليسانس شريعة وقانون

صفحة ١٠٧ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٣٠محمد سالم محمد٢٨ ليسانس حقوق
٢٤محمد سامح محمد نور٢٩ ليسانس حقوق
٢٨محمد سامى عبد المجيد القاضى٣٠ بكالوريوس تجارة
٢٧محمد سامى على٣١ ليسانس حقوق
٢٧محمد سعد رمضان سعيد سعيد٣٢ ليسانس حقوق
٢٥محمد سعد شعبان السيد٣٣ ليسانس حقوق
٣٢محمد سعداوى مسعود محمد٣٤ ليسانس حقوق
٢٩محمد سعيد احمد عبد اللطيف٣٥ ليسانس حقوق
٢٥محمد سعيد السيد عبد الحميد٣٦ ليسانس حقوق
٢٦محمد سعيد بسطويسى رجب٣٧ ليسانس حقوق
٢٧محمد سعيد حسن ابراهيم٣٨ ليسانس حقوق
٢٦محمد سعيد حسن الضوى٣٩ حاسبات ومعلومات
٢٤محمد سعيد شعبان محروس٤٠ ليسانس حقوق
٢٢محمد سعيد عبد الحميد السيد٤١ ليسانس حقوق
٣١محمد سعيد عبد الحميد محمد سالم٤٢ ليسانس حقوق
٣١محمد سعيد على٤٣ ليسانس حقوق
٣١محمد سعيد على شعبان٤٤ بكالوريوس تجارة
٢٨محمد سعيد فتوح محمد٤٥ بكالوريوس تجارة
٣٠محمد سعيد محمد٤٦ ليسانس حقوق

صفحة ١٠٨ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية  حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٤محمد سعيد محمد حسين عبد الرحيم١ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧محمد سعيد محمد غانم٢ ليسانس حقوق
٢٤محمد سعيد محمود على٣ بكالوريوس تجارة
٢٧محمد سعيد محمود يوسف بحر٤ ليسانس حقوق
٢٣محمد سليم احمد عبد هللا حسين٥ بكالوريوس تجارة
٢٦محمد سليم عاطف٦ ليسانس حقوق
٣١محمد سليمان شكرى٧ ليسانس اداب
٢٨محمد سمير ابراهيم٨ ليسانس اداب
٢٥محمد سمير ابراهيم على٩ ليسانس حقوق

٢٧محمد سمير احمد١٠ ليسانس حقوق
٢٦محمد سمير الشربينى خضر١١ ليسانس حقوق
٢٦محمد سمير حامد١٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٣محمد سمير حسن محمد صالح١٣ ليسانس حقوق
٣٠محمد سمير سعد محمد مصطفى١٤ بكالوريوس تجارة
٢٣محمد سمير محمد محمود١٥ حاسبات ومعلومات
٣٢محمد سيد حسن حسين مهران١٦ ليسانس حقوق
٢٧محمد شحاتة ابراهيم دسوقى١٧ ليسانس شريعة وقانون
٢٥محمد شحاته الصافى شحاته١٨ حاسبات ومعلومات
٢٥محمد شعبان اسعد١٩ ليسانس شريعة وقانون
٣١محمد شعبان السيد شعبان٢٠ بكالوريوس تجارة
٢٨محمد شعبان بدوى محمود٢١ بكالوريوس تجارة
٣٠محمد شوقى ابراهيم ابو يوسف٢٢ ليسانس شريعة وقانون
٢٢محمد شوقى عثمان حامد٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٩محمد شوقى عربى٢٤ ليسانس اداب
٢٨محمد شوقى محمد عبد الحميد٢٥ بكالوريوس تجارة
٢٦محمد صابر عايد عبد اللة٢٦ ليسانس حقوق
٢٥محمد صابر محمد احمد الطويل٢٧ ليسانس شريعة وقانون

صفحة ١٠٩ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٤محمد صالح فهمى٢٨ بكالوريوس تجارة
٢٣محمد صالح محمد صالح٢٩ بكالوريوس تجارة
٣٢محمد صبحى احمد اسماعيل٣٠ بكالوريوس تجارة
٢٧محمد صبحى عبد الحفيظ شرف٣١ ليسانس حقوق
٢٥محمد صبحى عبد الحميد٣٢ ليسانس حقوق
٢٦محمد صبحى محمد محمد٣٣ بكالوريوس تجارة
٢٩محمد صبرى خليل حجازى٣٤ بكالوريوس تجارة
٢٦محمد صبرى محمد خليل٣٥ ليسانس حقوق
٣١محمد صبرى محمد منصور٣٦ حاسبات ومعلومات
٢٧محمد صفاء الدين احمد٣٧ ليسانس اداب
٢٨محمد صالح الدين عبد العزيز عبد اللطيف٣٨ بكالوريوس تجارة
٢٨محمد صالح الدين عبده سليمان٣٩ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧محمد صالح الدين محمود عبد هللا٤٠ ليسانس حقوق
٢٧محمد صالح كامل عمر هيبة٤١ ليسانس حقوق
٢٩محمد صالح محمد زغلول٤٢ ليسانس حقوق
٢٦محمد صالح محمد عبد الصادق٤٣ بكالوريوس تجارة
٢٦محمد صالح محمد عثمان٤٤ ليسانس حقوق
٢٤محمد ضياء الدين منير رفعت٤٥ ليسانس حقوق
٢٣محمد طارق احمد٤٦ ليسانس حقوق

صفحة ١١٠ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٦محمد طارق محمد حافظ١ ليسانس حقوق
٢٣محمد طارق محمد عبد الرحمن٢ حاسبات ومعلومات
٢٣محمد طاهر على محمد٣ بكالوريوس تجارة
٢٩محمد طايل محمد طايل٤ ليسانس حقوق
٢٥محمد طة فؤاد الراوى٥ ليسانس حقوق
٢٧محمد طلعت عبد المولى٦ بكالوريوس تجارة
٢٣محمد طه توفيق محمد سباق٧ حاسبات ومعلومات
٢٣محمد طه سرور عبد الخالق٨ حاسبات ومعلومات
٢٩محمد عادل ابراهيم محمد ابراهيم٩ حاسبات ومعلومات

٢٤محمد عادل احمد حافظ ابراهيم١٠ حاسبات ومعلومات
٣٠محمد عادل احمد سيد احمد١١ ليسانس اداب
٢٥محمد عادل اسماعيل سالم١٢ ليسانس حقوق
٢٥محمد عادل السيد جمعه السيد١٣ ليسانس حقوق
٢٥محمد عادل السيد عبد القادر١٤ ليسانس حقوق
٢٨محمد عادل حامد على محمود١٥ بكالوريوس تجارة
٢٧محمد عادل حسن فودة١٦ ليسانس اداب
٢٦محمد عادل رجب١٧ ليسانس حقوق
٢٢محمد عادل رزق١٨ ليسانس حقوق
٢٣محمد عادل عبد الحميد١٩ ليسانس حقوق
٢٩محمد عادل عبد المنعم اباظه٢٠ ليسانس حقوق
٢٣محمد عادل عبد الوهاب احمد٢١ ليسانس شريعة وقانون
٢٣محمد عادل على عبد الكريم٢٢ بكالوريوس تجارة
٢٦محمد عادل محمد توفيق٢٣ ليسانس حقوق
٢٣محمد عادل محمد رزيقه٢٤ ليسانس حقوق
٢٤محمد عادل يوسف شعبونى٢٥ ليسانس حقوق
٢٥محمد عاشور ابراهيم محمود٢٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧محمد عاطف احمد قبيصى عبد هللا٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ١١١ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية  حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٦محمد عاطف حامد مبروك٢٨ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٨محمد عاطف محمد بسيونى٢٩ ليسانس حقوق
٢٦محمد عباس احمد اسماعيل٣٠ ليسانس حقوق
٢٨محمد عبد الباسط عبد الحميد٣١ ليسانس شريعة وقانون
٢٧محمد عبد الحافظ رجب٣٢ ليسانس حقوق
٢٧محمد عبد الحافظ محمد محمد٣٣ ليسانس حقوق
٢٥محمد عبد الحفيظ عبد الحميد٣٤ ليسانس حقوق
٢٦محمد عبد الحق محمد٣٥ ليسانس حقوق
٢٨محمد عبد الحليم عبد المطلب عبد الحليم٣٦ ليسانس حقوق
٢٥محمد عبد الحميد عبد الملك٣٧ ليسانس حقوق
٢٤محمد عبد الحميد عبد الموجود على٣٨ ليسانس حقوق
٢٩محمد عبد الحميد عبد الوهاب٣٩ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥محمد عبد الحميد عطيه عبد الحميد٤٠ ليسانس حقوق
٢٥محمد عبد الخالق سيد ادريس٤١ بكالوريوس تربية
٢٥محمد عبد الرؤوف مصطفى محمد٤٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٩محمد عبد الرحمن عبد المقصود ابراهيم٤٣ زراعة
٢٨محمد عبد الرحمن عوض٤٤ ليسانس حقوق
٣٠محمد عبد الرحيم عبد المقصود احمد٤٥ ليسانس حقوق
٣١محمد عبد الستار هاشم٤٦ ليسانس شريعة وقانون
٢٤محمد عبد السالم احمد٤٧ ليسانس حقوق
٢٧محمد عبد السميع محمد احمد موسى٤٨ بكالوريوس تجارة
٢٦محمد عبد العاطى ابراهيم٤٩ ليسانس حقوق
٢٤محمد عبد العال محمد عبد العال٥٠ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣١محمد عبد العزيز جابر بدوى٥١ ليسانس حقوق
٢٨محمد عبد العزيز عبد المعبود٥٢ ليسانس شريعة وقانون

صفحة ١١٢ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٦محمد عبد العزيز عبد المنعم محمد١ ليسانس حقوق
٣٢محمد عبد العظيم علوان٢ ليسانس حقوق
٢٩محمد عبد الفتاح جودة٣ بكالوريوس تجارة
٣٠محمد عبد الفتاح عبد الرحمن٤ بكالوريوس تجارة
٢٩محمد عبد الفتاح على٥ ليسانس حقوق
٢٣محمد عبد الفتاح محمد السيد على٦ ليسانس حقوق
٣١محمد عبد الفتاح محمد عبد الرازق٧ ليسانس حقوق
٣٠محمد عبد القادر نور الدين٨ بكالوريوس تجارة
٢٦محمد عبد القادرمرسى٩ ليسانس حقوق

٣٢محمد عبد الكريم رمضان السيد١٠ ليسانس حقوق
٢٥محمد عبد الاله محمد حسنين١١ بكالوريوس تجارة
٢٧محمد عبد اللة حسن فرج مصطفى١٢ ليسانس حقوق
٢٧محمد عبد اللة عبد الوكيل يونس١٣ ليسانس حقوق
٢٩محمد عبد اللطبف محمد عامر١٤ ليسانس حقوق
٣١محمد عبد اللطيف محمد حافظ١٥ ليسانس حقوق
٢٤محمد عبد هللا حسن عبد هللا١٦ زراعة
٢٦محمد عبد المجيد امام عبد المجيد١٧ ليسانس حقوق
٢٦محمد عبد المجيد امام عبد المجيد١٨ ليسانس حقوق
٢٣محمد عبد المجيد محمد عبد الرحيم١٩ بكالوريوس تجارة
٢٩محمد عبد المحسن حنفى٢٠ ليسانس اداب
٢٧محمد عبد المطلب محمود٢١ ليسانس حقوق
٢٣محمد عبد المنصف احمد محمد على٢٢ حاسبات ومعلومات
٢٣محمد عبد المنعم ابراهيم٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد عبد المنعم احمد٢٤ بكالوريوس تجارة
٣٠محمد عبد المنعم احمد احمد٢٥ حاسبات ومعلومات
٣٢محمد عبد المنعم درويش٢٦ ليسانس حقوق
٢٨محمد عبد المنعم على ابراهيم العفيفى٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ١١٣ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٤محمد عبد الناصر ابراهيم عمر حمودة٢٨ ليسانس اداب
٢٥محمد عبد الناصر محمد محمد حسن٢٩ ليسانس حقوق
٢٨محمد عبد النبى احمد احمد٣٠ بكالوريوس تجارة
٢٧محمد عبد النبى ذكى٣١ ليسانس حقوق
٣١محمد عبد الهادي محمد جاد الحق٣٢ ليسانس حقوق
٢٦محمد عبد الهادى محمد محمود٣٣ ليسانس حقوق
٢٨محمد عبد الواحد عبد الفتاح٣٤ ليسانس حقوق
٢٧محمد عبد الوكيل محمد يوسف حجاج٣٥ ليسانس حقوق
٣١محمد عبد الوهاب عبد العظيم٣٦ ليسانس حقوق
٣١محمد عبد الوهاب عبد المنعم ابراهيم٣٧ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٤محمد عبدالسالم عبدالرازق خطاب٣٨ ليسانس حقوق
٢٤محمد عدالن عبد المالك٣٩ ليسانس حقوق
٢٤محمد عز الدين على٤٠ ليسانس حقوق
٢٩محمد عصام عبد الرحمن٤١ ليسانس حقوق
٢٤محمد عصام محمد السيد٤٢ بكالوريوس تجارة
٢٣محمد عصام محمد قدرى٤٣ ليسانس حقوق
٢٨محمد عطا اللة عبد العاطى٤٤ ليسانس حقوق
٣٢محمد عطية ذاكى٤٥ ليسانس حقوق
٣١محمد عالء الدين ابراهيم٤٦ ليسانس حقوق

صفحة ١١٤ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٥محمد عالء الدين السيد غريب١ ليسانس حقوق
٢٩محمد عالء الدين عبد العزيز احمد٢ بكالوريوس تجارة
٣١محمد عالء الدين عبد المجيد٣ ليسانس اداب
٢٣محمد عالء الدين محمد السيد٤ ليسانس حقوق
٢٦محمد على ابراهيم بسيونى رجب٥ ليسانس حقوق
٢٤محمد على حسن االنور٦ ليسانس حقوق
٢٨محمد على حسن على٧ بكالوريوس تجارة
٢٩محمد على حموده٨ ليسانس حقوق
٢٤محمد على سامى على٩ ليسانس حقوق

٢٨محمد على سالمه على الشلقانى١٠ بكالوريوس تجارة
٢٨محمد على ضياء الدين١١ ليسانس اداب
٢٨محمد على عباس على١٢ ليسانس حقوق
٢٨محمد على عبد الخالق على ابوحلو١٣ ليسانس حقوق
٢٥محمد على عبد الوهاب الحداد١٤ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٦محمد على فتح هللا ابو خشبه١٥ بكالوريوس تجارة
٢٤محمد على كمال الدين احمد كمال الدين١٦ ليسانس حقوق
٣١محمد على محمد على السراج١٧ ليسانس حقوق
٢٧محمد على محمد على عبد العال١٨ بكالوريوس تجارة
٢٦محمد على محمد يوسف١٩ ليسانس حقوق
٢٦محمد على محمود عبد الباقى محمد٢٠ ليسانس حقوق
٢٧محمد على مصطفى السيد٢١ ليسانس حقوق
٢٢محمد عمر محمد حسن٢٢ بكالوريوس تجارة
٢٩محمد عمر محمدى قابل٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٤محمد عمرو محمود خيرى بيومى٢٤ ليسانس حقوق
٢٥محمد عوض سالمه عوض٢٥ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٨محمد عوض محمد محمد نصر٢٦ ليسانس حقوق
٢٥محمد عيد محمود محمد٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ١١٥ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية  حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٦محمد غازى محمد فرج موسى٢٨ حاسبات ومعلومات
٣٠محمد فؤاد راتب٢٩ ليسانس حقوق
٣٠محمد فؤاد غنيم سالم٣٠ ليسانس حقوق
٢٤محمد فؤاد متولى٣١ ليسانس حقوق
٢٥محمد فاروق فؤاد البلتاجى٣٢ ليسانس حقوق
٢٨محمد فتح هللا فهمى٣٣ بكالوريوس تجارة
٢٨محمد فتح هللا محمد قشيوط٣٤ حاسبات ومعلومات
٣٠محمد فتحى احمد عباس٣٥ ليسانس اداب
٢٩محمد فتحى احمد محمد السعودى٣٦ ليسانس حقوق
٢٧محمد فتحى احمد محمد السقا٣٧ ليسانس حقوق
٣١محمد فتحى رياض عبد الرحيم٣٨ ليسانس شريعة وقانون
٣٠محمد فتحى عبد العليم٣٩ بكالوريوس تجارة
٢٣محمد فتحى محمد احمد٤٠ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد فتوح احمد ابو الخير٤١ ليسانس حقوق
٢٩محمد فرج احمد محمد٤٢ بكالوريوس تجارة
٢٤محمد فرج عبد الحليم٤٣ ليسانس حقوق
٢٦محمد فرحات عبد العزيز راف هللا٤٤ بكالوريوس تجارة
٢٩محمد فهمى محمد مرسى٤٥ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد فوزى عبد العزيز٤٦ ليسانس حقوق

صفحة ١١٦ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٥محمد فوزى عقاد هاللى١ ليسانس شريعة وقانون
٢٣محمد فوزى محمد عبد المجيد٢ بكالوريوس تجارة
٢٩محمد قاسم سيد قاسم٣ ليسانس حقوق
٢٤محمد كمال احمد٤ السن
٣٢محمد كمال عبد الرحيم عبد اللطيف٥ ليسانس اداب
٣٠محمد كمال محمد مصطفى٦ بكالوريوس تربية
٢٤محمد مؤنس محمد حافظ٧ ليسانس حقوق
٢٥محمد ماجد محمد حجازى٨ ليسانس حقوق
٣١محمد متولى احمد اسماعيل٩ ليسانس حقوق

٢٨محمد مجدى احمد حسين١٠ حاسبات ومعلومات
٢٦محمد مجدى السيد١١ ليسانس اداب
٢٧محمد مجدى حجازى١٢ ليسانس حقوق
٢٣محمد مجدى رمضان محمد١٣ بكالوريوس تجارة
٢٣محمد مجدى محمد١٤ ليسانس حقوق
٢٧محمد مجدى محمد رمضان١٥ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٤محمد مجدى محمد عباس مبروك١٦ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد مجدى مصطفى احمد١٧ ليسانس اداب
٢٢محمد مجدى مغاورى١٨ ليسانس حقوق
٢٩محمد محروس احمد بكر١٩ ليسانس اداب
٢٨محمد محسن محمد مدنى٢٠ ليسانس حقوق
٢٢محمد محسن محمد هاشم٢١ بكالوريوس تجارة
٢٦محمد محمد ابراهيم٢٢ ليسانس حقوق
٢٧محمد محمد السيد محمد سليمان٢٣ ليسانس حقوق
٣٠محمد محمد حسن محمد حسين٢٤ ليسانس اداب
٢٦محمد محمد صالح الدين محمود على٢٥ بكالوريوس تجارة
٣٢محمد محمد عبد التواب موسى٢٦ ليسانس حقوق
٢٤محمد محمد عبد الجواد٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ١١٧ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٣٠محمد محمد عبد الرازق  مرزوق٢٨ ليسانس شريعة وقانون
٣٠محمد محمد عبد السالم٢٩ حاسبات ومعلومات
٢٣محمد محمد عبد العال على٣٠ ليسانس حقوق
٢٥محمد محمد فايز عباس٣١ ليسانس حقوق
٢٤محمد محمود ابراهيم حسن مخلوف٣٢ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد محمود ابوالوفا٣٣ ليسانس حقوق
٢٦محمد محمود احمد ابراهيم محمد٣٤ حاسبات ومعلومات
٢٧محمد محمود اسماعيل على حسن٣٥ حاسبات ومعلومات
٢٦محمد محمود السيد احمد مصطفى٣٦ بكالوريوس تجارة
٢٩محمد محمود السيد محمود٣٧ ليسانس حقوق
٢٣محمد محمود بسيونى٣٨ بكالوريوس تجارة
٣٠محمد محمود رجب محمود حسين٣٩ ليسانس حقوق
٢٤محمد محمود رزق محمد٤٠ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧محمد محمود سعد على حسين٤١ بكالوريوس تجارة
٣٠محمد محمود شفيق مرسى٤٢ ليسانس حقوق
٢٧محمد محمود عبد الرحمن٤٣ زراعة
٢٧محمد محمود عبد العال٤٤ ليسانس حقوق
٢٩محمد محمود عبد العليم مرزوق٤٥ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد محمود عبد اللطيف محمد عنان٤٦ ليسانس حقوق

صفحة ١١٨ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية  حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٥محمد محمود عبد المجيد١ حاسبات ومعلومات
٢٣محمد محمود عبد المطلب سعبد سرحان٢ ليسانس حقوق
٢٣محمد محمود محمد احمد٣ ليسانس حقوق
٢٩محمد محمود محمد تعيلب٤ لغات و ترجمه
٣١محمد محمود محمد حسين عثمان٥ زراعة
٢٥محمد محمود محمد عبد الفتاح٦ ليسانس حقوق
٢٤محمد محمود محمد عبد اللة٧ ليسانس حقوق
٢٤محمد محمود محمد عبد المنعم مصطفى٨ ليسانس حقوق
٢٣محمد محمود محمد محمود اسماعيل٩ ليسانس حقوق

٢٧محمد محمود محمد محمود عمر١٠ ليسانس حقوق
٢٨محمد محمود محمد يوسف على١١ بكالوريوس تجارة
٢٩محمد مخلص ابراهيم ابراهيم١٢ ليسانس اداب
٢٩محمد مدحت ضياء الدين محمد١٣ ليسانس حقوق
٢٦محمد مدحت محمد١٤ ليسانس حقوق
٢٧محمد مراد محمد فكرى محمد عطيه١٥ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣٠محمد مرسى محمد مرسى١٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣٢محمد مصطفى ابراهيم السيد١٧ ليسانس حقوق
٢٤محمد مصطفى السيد محمد عبده١٨ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥محمد مصطفى جابر عبد الرحمن١٩ ليسانس حقوق
٢٤محمد مصطفى جمال نظمى٢٠ بكالوريوس تجارة
٢٨محمد مصطفى حسين احمد٢١ ليسانس حقوق
٢٦محمد مصطفى حسين مصطفى محارم٢٢ ليسانس حقوق
٢٩محمد مصطفى رمضان٢٣ ليسانس حقوق
٢٦محمد مصطفى سعد خليفه٢٤ حاسبات ومعلومات
٢٥محمد مصطفى سعيد سالم٢٥ ليسانس حقوق
٣٢محمد مصطفى صديق عبد اللطيف٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٤محمد مصطفى عبدة االمام٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ١١٩ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٧محمد مصطفى فؤاد محمد٢٨ بكالوريوس تجارة
٢٧محمد مصطفى محروس٢٩ ليسانس حقوق
٢٦محمد مصطفى محمد الصفطى الصعيدى٣٠ ليسانس حقوق
٢٦محمد مصطفى محمد عبد الرزاق٣١ ليسانس اداب
٢٤محمد مصطفى محمد محمد٣٢ ليسانس حقوق
٢٤محمد مصطفى محمدالسيد٣٣ ليسانس حقوق
٢٤محمد مصطفى محمود محمد صادق٣٤ بكالوريوس تجارة
٢٢محمد مصطفى وهبة٣٥ ليسانس حقوق
٢٦محمد ممدوح احمد٣٦ ليسانس حقوق
٢٤محمد ممدوح عبد المجيد٣٧ ليسانس حقوق
٢٥محمد ممدوح مبروك حسنين٣٨ ليسانس حقوق
٢٥محمد ممدوح محمود على٣٩ ليسانس حقوق
٢٨محمد منصور بيومى٤٠ ليسانس حقوق
٢٤محمد منعم محمود جاد٤١ حاسبات ومعلومات
٢٣محمد منير محمد عبده ابراهيم٤٢ ليسانس حقوق
٢٤محمد مهند محمود عثمان٤٣ حاسبات ومعلومات
٢٤محمد موسى عبد العزيز محمود٤٤ ليسانس اداب
٢٦محمد موسى محمد موسى ابو الحسن٤٥ ليسانس اداب
٢٧محمد موسى يوسف٤٦ ليسانس حقوق

صفحة ١٢٠ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٤محمد ناجى احمد على١ ليسانس حقوق
٢٨محمد ناجى احمد مكرم٢ ليسانس حقوق
٢٧محمد نادر محمد محمد٣ ليسانس حقوق
٢٩محمد ناصر مرسى٤ ليسانس اداب
٢٧محمد نبية على عبد المجيد٥ ليسانس شريعة وقانون
٢٢محمد نبيل احمد متولى البنا٦ ليسانس حقوق
٢٧محمد نبيل السيد محروس٧ ليسانس حقوق
٢٧محمد نبيل تاج الدين٨ ليسانس حقوق
٢٩محمد نبيل تركى ابو زهرة٩ ليسانس حقوق

٢٤محمد نبيل عبد السالم١٠ ليسانس حقوق
٣٠محمد نبيل عبد العزيز١١ حاسبات ومعلومات
٢٦محمد نبيل على ابراهيم١٢ ليسانس حقوق
٢٣محمد نبيل محمد محمد١٣ ليسانس حقوق
٣٠محمد نبيه صالح نبيه١٤ بكالوريوس تجارة
٢٩محمد نجيب عبد الحليم حسن١٥ حاسبات ومعلومات
٢٦محمد نصر هللا غانم عبد الفتاح١٦ ليسانس حقوق
٢٧محمد نصر عبد العزيز١٧ ليسانس حقوق
٢٩محمد نصر عبد المطلب١٨ ليسانس شريعة وقانون
٢٦محمد هاشم محمد ابراهيم١٩ ليسانس حقوق
٣١محمد هاشم مصطفى قاسم٢٠ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٦محمد هشام احمد محمد٢١ ليسانس حقوق
٢٥محمد هشام رشدى يوسف البكرى٢٢ بكالوريوس تجارة
٢٦محمد هشام عبد الحليم٢٣ ليسانس اداب
٢٣محمد هالل السيد٢٤ ليسانس حقوق
٣١محمد هنداوى ابراهيم ابراهيم٢٥ ليسانس حقوق
٢٢محمد وائل شحاته٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٩محمد ياسر ابراهيم قريطم٢٧ ليسانس اداب

صفحة ١٢١ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية  حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٥محمد ياسر عبد المجيد على ابو اليزيد٢٨ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٨محمد ياقوت سليمان مصطفى٢٩ حاسبات ومعلومات
٣١محمد يحيى سعد عبد العزيز٣٠ حاسبات ومعلومات
٣٠محمد يحيي محمد محمد٣١ ليسانس حقوق
٢٣محمد يسرى عبد الفتوح احمد٣٢ بكالوريوس تجارة
٣٠محمد يسرى محمد احمد على٣٣ ليسانس حقوق
٢٣محمد يسرى محمد الشناوى٣٤ ليسانس حقوق
٢٤محمد يسرى محمد عبد الغنى٣٥ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد يسرى مصطفى ابراهيم٣٦ بكالوريوس تجارة
٢٩محمد يوسف السيد يوسف٣٧ بكالوريوس تربية
٣١محمد يوسف عبد الحليم٣٨ ليسانس حقوق
٢٦محمد يوسف عبد الاله محمد٣٩ بكالوريوس تجارة
٢٧محمد يوسف محمد نجدى٤٠ ليسانس حقوق
٢٣محمد يوسف محمد يوسف عبد العال٤١ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥محمد يوسف محمود حسين٤٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٦محمود ابة بكر عبد ربة٤٣ ليسانس حقوق
٢٥محمود ابراهيم ابراهيم ابو يوسف٤٤ بكالوريوس تجارة
٢٤محمود ابراهيم ابراهيم على الحمامى٤٥ بكالوريوس تجارة
٢٧محمود ابراهيم سعد احمد الشراكى٤٦ بكالوريوس تجارة

صفحة ١٢٢ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٧محمود ابراهيم عطا هللا١ ليسانس حقوق
٢٨محمود ابراهيم فوزى عبد الهادى٢ ليسانس حقوق
٢٥محمود ابراهيم محمد محمد٣ حاسبات ومعلومات
٢٨محمود ابو الحسن محمود٤ ليسانس حقوق
٣٣محمود احمد ابو زيد مرسى٥ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٦محمود احمد عبد الرحيم احمد٦ ليسانس حقوق
٢٤محمود احمد عرفان على٧ حاسبات ومعلومات
٢٩محمود احمد عطيه الهنداوى٨ بكالوريوس تربية
٢٧محمود احمد محمد عبد هللا سالمه٩ حاسبات ومعلومات

٢٥محمود احمد محمود١٠ ليسانس اداب
٢٩محمود احمد محمود عبد الرحيم١١ حاسبات ومعلومات
٢٩محمود احمد مستجاب عبد النعيم١٢ بكالوريوس تجارة
٢٦محمود اسامه محمد محمد عيسى١٣ ليسانس حقوق
٢٧محمود الحسينى حسن عبد العزيز١٤ بكالوريوس تجارة
٢٥محمود السيد ابراهيم هاشم١٥ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣١محمود السيد اسماعيل١٦ ليسانس شريعة وقانون
٣٢محمود السيد بخيت١٧ ليسانس حقوق
٢٤محمود السيد حداد شعبان١٨ ليسانس حقوق
٢٥محمود السيد عبد الغنى١٩ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٦محمود السيد عبد المنعم٢٠ ليسانس حقوق
٢٩محمود السيد محمد٢١ ليسانس حقوق
٢٦محمود السيد محمد رضوان٢٢ بكالوريوس تجارة
٢٧محمود السيد محمود عبد الحافظ٢٣ ليسانس حقوق
٢٩محمود الشحات عبد المالك عبد المجيد٢٤ ليسانس حقوق
٢٧محمود جابر محمد ابراهيم الفقى٢٥ ليسانس حقوق
٢٨محمود جالل عبد السالم غنيم٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٥محمود جمال الدين محمد٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ١٢٣ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية  حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٧محمود جمعه ابراهيم نعيم البنا٢٨ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٣محمود حافظ السيد حافظ٢٩ ليسانس حقوق
٣٢محمود حسين حميدة٣٠ ليسانس حقوق
٢٤محمود حمدى احمد خلف٣١ بكالوريوس تجارة
٢٤محمود حميده عبد العزيز٣٢ بكالوريوس تربية
٢٤محمود خالد احمد محمود٣٣ ليسانس حقوق
٢٩محمود ربيع ادم حسن٣٤ بكالوريوس تجارة
٢٩محمود رشاد عبد الفتاح الدغيدى٣٥ ليسانس حقوق
٢٧محمود رمضان محمود٣٦ ليسانس اداب
٢٦محمود رياض سعد محمد٣٧ حاسبات ومعلومات
٢٤محمود زكريا بدوى٣٨ ليسانس حقوق
٢٤محمود زكريا عجمى عبد العزيز٣٩ ليسانس حقوق
٢٦محمود سامح عبد السالم محمد٤٠ ليسانس حقوق
٢٨محمود سعيد ابراهيم٤١ ليسانس حقوق
٢٥محمود سعيد عبد الرازق محمد٤٢ ليسانس حقوق
٢٨محمود شحاته محمود احمد٤٣ حاسبات ومعلومات
٣٢محمود شعبان عوض عثمان٤٤ ليسانس شريعة وقانون
٢٤محمود شوقى محمد على عمره٤٥ بكالوريوس تجارة
٢٧محمود صباح محمد ابراهيم٤٦ ليسانس حقوق

صفحة ١٢٤ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٣٢محمود صبحى عبد الفتاح محمد حالوة١ ليسانس اداب
٢٧محمود صالح محمد على٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥محمود صالح محمود دسوقى٣ بكالوريوس تجارة
٢٥محمود طارق عبد الكريم السيد محمد٤ حاسبات ومعلومات
٢٤محمود طارق محمد حافظ٥ ليسانس اداب
٢٦محمود طلعت محمد الحفناوى٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧محمود عادل احمد٧ ليسانس حقوق
٢٥محمود عادل على على٨ ليسانس اداب
٢٥محمود عادل محمد٩ ليسانس حقوق

٢٤محمود عادل محمد محمد سعيد١٠ ليسانس حقوق
٢٤محمود عامر عيد عامر١١ ليسانس حقوق
٢٤محمود عبد الجليل توفيق١٢ ليسانس حقوق
٢٦محمود عبد الحليم محمود عبد الحليم تركى١٣ بكالوريوس تجارة
٢٦محمود عبد الرازق عبد المرضى نصر١٤ ليسانس حقوق
٢٤محمود عبد الرحيم حامد عامر١٥ ليسانس حقوق
٢٣محمود عبد السالم محمد١٦ حاسبات ومعلومات
٢٥محمود عبد السميع محمد حسن١٧ ليسانس حقوق
٢٥محمود عبد العزيز الصافى١٨ ليسانس شريعة وقانون
٢٣محمود عبد العزيز محمد عبد العزيز١٩ بكالوريوس تجارة
٢٥محمود عبد القادر عبد الحليم٢٠ ليسانس حقوق
٣٠محمود عبد الالة محمد٢١ ليسانس حقوق
٢٧محمود عبد المنعم حسن٢٢ ليسانس حقوق
٢٥محمود عبد الهادى قاسم زايد٢٣ ليسانس حقوق
٢٧محمود عبد الودود عبد اللطيف٢٤ ليسانس حقوق
٢٦محمود عثمان محمد ياقوت ابراهيم٢٥ حاسبات ومعلومات
٢٥محمود عزت محمد احمد٢٦ ليسانس حقوق
٣٢محمود عطيه احمد محمد٢٧ ليسانس شريعة وقانون

صفحة ١٢٥ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٣محمود عماد حلمى٢٨ بكالوريوس تجارة
٢٥محمود عيد محمد حسن رضوان٢٩ ليسانس حقوق
٢٤محمود فؤاد احمد فؤاد عبد الوهاب٣٠ بكالوريوس تجارة
٢٥محمود فرج عبد الحميد هليل٣١ ليسانس حقوق
٣٢محمود فرج محمود فرج٣٢ ليسانس حقوق
٢٧محمود كامل كامل مرسى٣٣ بكالوريوس تجارة
٣٠محمود كمال الدين بكرى ابو بكر٣٤ ليسانس حقوق
٢٧محمود كمال عبد الرحيم عبد اللطيف٣٥ حاسبات ومعلومات
٢٦محمود مجدى بكر ياقوت٣٦ بكالوريوس تجارة
٢٧محمود مجدى على محمد على٣٧ ليسانس حقوق
٢٥محمود محسن ناصف٣٨ ليسانس حقوق
٢٢محمود محمد ابو ضيف محمد٣٩ حاسبات ومعلومات
٢٥محمود محمد احمد حسنين٤٠ حاسبات ومعلومات
٢٣محمود محمد السيد٤١ ليسانس حقوق
٢٩محمود محمد بسيونى حسن٤٢ ليسانس اداب
٢٥محمود محمد تيسير فتحى يوسف٤٣ ليسانس حقوق
٢٣محمود محمد حامد محمود٤٤ ليسانس حقوق
٢٩محمود محمد حسن سعيد٤٥ ليسانس حقوق
٢٤محمود محمد حسين محمود الشريف٤٦ حاسبات ومعلومات

صفحة ١٢٦ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٥محمود محمد سالم محمد خضر١ ليسانس شريعة وقانون
٢٥محمود محمد عبد الرحمن٢ ليسانس حقوق
٢٥محمود محمد عبد السالم٣ ليسانس حقوق
٢٤محمود محمد عبد الغنى٤ ليسانس حقوق
٢٥محمود محمد عبد الواحد٥ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣١محمود محمد عبد الواحد هاشم٦ ليسانس حقوق
٣٢محمود محمد على عبد على منصور٧ بكالوريوس تجارة
٢٧محمود محمد فؤاد٨ ليسانس حقوق
٢٥محمود محمد فتحى٩ ليسانس حقوق

٢٥محمود محمد كمال الدين هنداوى النجار١٠ حاسبات ومعلومات
٢٥محمود محمد محمود ابراهيم سعد١١ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٦محمود محمد محمود السيد١٢ بكالوريوس تجارة
٢٣محمود محمد محمود النبراوى١٣ ليسانس حقوق
٢٦محمود محمد محمود حسن زايد١٤ ليسانس حقوق
٢٩محمود محمد محمود غريب خليل١٥ ليسانس شريعة وقانون
٢٩محمود محمد محمود محمد اسماعيل١٦ حاسبات ومعلومات
٣١محمود محمد محمود محمد اسماعيل١٧ ليسانس حقوق
٢٦محمود محمد منصور ماضى١٨ بكالوريوس تجارة
٣٢محمود محمد نجيب احمد الشهاوى١٩ ليسانس حقوق
٢٤محمود محمد نجيب رزيقه٢٠ ليسانس اداب
٣٢محمود محمد نصر يوسف٢١ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٦محمود محمود محمد الشيمى٢٢ ليسانس اداب
٢٨محمود محى الدين عزب٢٣ ليسانس حقوق
٢٨محمود مرسى سعد٢٤ حاسبات ومعلومات
٢٦محمود مصطفى شبل البندارى٢٥ ليسانس حقوق
٢٧محمود مصطفى عبد اللة القشيط٢٦ ليسانس حقوق
٢٨محمود مصطفى على كاشف٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ١٢٧ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٥محمود مصطفى محمد٢٨ ليسانس شريعة وقانون
٢٣محمود مصطفى محمود٢٩ ليسانس حقوق
٢٥محمود مصطفى مرسى٣٠ ليسانس حقوق
٣٠محمود ممدوح عبد الرحمن فتح هللا٣١ ليسانس حقوق
٢٤محمود نبيل محمود٣٢ ليسانس اداب
٢٩محمود وجدى محمود احمد شرف٣٣ حاسبات ومعلومات
٢٥محمود ياسر عبد الفتاح اسماعيل حجازى٣٤ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٤محود سعيد نادى سيف٣٥ ليسانس حقوق
٣٠محى الدين محمد جمال الدين خليل٣٦ ليسانس حقوق
٣٢مختار احمد محمد٣٧ ليسانس حقوق
٣٠مختار جمعه مختار محمد٣٨ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٤مديحه انور محمد ابراهيم٣٩ بكالوريوس تجارة
٢٤مراد على السيد محمود شلقان٤٠ بكالوريوس تجارة
٢٩مرروة محمد محروس السيد٤١ ليسانس اداب
٣٠مرقس فخرى ناشد سليمان٤٢ حاسبات ومعلومات
٢٤مرنا سمير ونيس بسطه٤٣ بكالوريوس تجارة
٢٨مروان حسن حسين جودة٤٤ ليسانس حقوق
٣٠مروان سالمه السعيد احمد٤٥ ليسانس حقوق
٣٠مروان محى الدين عبد هللا٤٦ بكالوريوس تجارة

صفحة ١٢٨ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٥مروة ابراهيم محمود١ ليسانس حقوق
٣٠مروة احمد خميس٢ ليسانس حقوق
٣٢مروة احمد خيرى عبد السالم٣ ليسانس حقوق
٢٦مروة احمد محمود٤ ليسانس حقوق
٢٤مروة السيد العدلى توفيق٥ ليسانس اداب
٣٢مروة السيد سعد حسن مرسى٦ ليسانس اداب
٢٥مروة الشحات على عبد الرازق٧ ليسانس حقوق
٢٩مروة جمال عبد اللة٨ ليسانس حقوق
٣٠مروة حسين محمد عبد القادر٩ ليسانس حقوق

٢٣مروة خليل ابراهيم محمد ابراهيم١٠ ليسانس اداب
٣١مروة ركابى خوجلى احمد١١ ليسانس حقوق
٢٩مروة عادل محمد احمد١٢ ليسانس حقوق
٢٣مروة فرغلى سعيد شاهين١٣ ليسانس اداب
٢٩مروة فريد متولى السيد١٤ ليسانس حقوق
٣٢مروة محمد حسن حسن١٥ ليسانس حقوق
٢٥مروة محمد خليل ابراهيم١٦ ليسانس اداب
٣٢مروة محمد عبد الحميد محمد١٧ ليسانس حقوق
٢٧مروة محمد عبد الرحمن حسن١٨ ليسانس حقوق
٢٤مروة محمد عبد القادر خميس١٩ ليسانس حقوق
٢٨مروة محمد على محمد٢٠ ليسانس حقوق
٢٧مروة محمد نور الدين شحاتة٢١ ليسانس حقوق
٣٢مروة محمود حافظ٢٢ ليسانس حقوق
٣٠مروة مصطفى عبد الحميد محمد٢٣ ليسانس حقوق
٢٤مروة مصطفى محمد بدوى٢٤ ليسانس اداب
٢٨مروة مفرح عبد الرحمن٢٥ ليسانس اداب
٢٣مروة يوسف عبد السالم٢٦ ليسانس اداب
٢٣مروج ممدوح محمد على٢٧ بكالوريوس تجارة

صفحة ١٢٩ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٦مروه السيد احمد عبد الفتاح٢٨ ليسانس حقوق
٢٤مروه السيد محمد عبد الفتاح٢٩ بكالوريوس تجارة
٢٦مروه حسن سعد خليل٣٠ زراعة
٢٥مروه حسنى محمد على وهبه٣١ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧مروه خميس جمعه خميس٣٢ حاسبات ومعلومات
٢١مروه رجب محمود محمد٣٣ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٩مروه سليمان شحاته عبده ابو كليله٣٤ حاسبات ومعلومات
٢٤مروه شعبان صادق محمد٣٥ بكالوريوس تجارة
٣٢مروه عبد الحميد عبد الموجود٣٦ بكالوريوس تجارة
٢٧مروه عبد السالم عبد الفتاح٣٧ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٩مروه محسن محمد عبد الغنى فرج٣٨ ليسانس شريعة وقانون
٢٣مروه محمد ابراهيم دسوقى على٣٩ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٢مروه محمد ابو مسلم المرسى٤٠ بكالوريوس تجارة
٢٥مروه محمد امين احمد ابو العال٤١ ليسانس حقوق
٣٠مروه محمد جابر محمد٤٢ ليسانس حقوق
٣٢مروه محمد حسن على٤٣ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧مروه محمد فكرى عبد الحميد٤٤ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧مروه مصطفى محمد ابراهيم٤٥ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣٠مروى عبد الحفيظ على٤٦ زراعة

صفحة ١٣٠ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٤مريانا بولص بسيط شحاته١ ليسانس حقوق
٢٧مريم احمد على محمد٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٢مريم توفيق عزيز توفيق٣ ليسانس اداب
٢٩مريم جمال عبد الناصر حسن٤ ليسانس حقوق
٢٧مريم عباس السيد٥ ليسانس حقوق
٢٢مريم فتحى محمد محمد٦ ليسانس اداب
٢٧مريم مجدى احمد حسين٧ ليسانس حقوق
٢٢مريم محمد جالل ابراهيم٨ حاسبات ومعلومات
٢٨مسعد صالح عبدة ابة طالب٩ ليسانس شريعة وقانون

٢٥مسعد عادل ابراهيم١٠ بكالوريوس تجارة
٣٠مسعود شعبان مختار جالل١١ ليسانس حقوق
٣١مصطفى ابراهيم عبد الحق ابو اليزيد١٢ ليسانس حقوق
٢٣مصطفى ابراهيم عبد العزيز ابراهيم١٣ حاسبات ومعلومات
٢٥مصطفى ابو القاسم على ابو القاسم١٤ ليسانس حقوق
٢٥مصطفى احمد ابو اليزيد ابراهيم١٥ ليسانس حقوق
٣١مصطفى احمد احمد على حسين١٦ ليسانس حقوق
٢٥مصطفى احمد حسن عبد الحميد١٧ بكالوريوس تجارة
٢٩مصطفى احمد حلمى ياقوت١٨ بكالوريوس تجارة
٢٤مصطفى احمد عبد المنعم محمد فرج١٩ ليسانس اداب
٢٧مصطفى احمد محمد على فضل٢٠ بكالوريوس تجارة
٢٤مصطفى احمد مصطفى كمال مشرف٢١ بكالوريوس تجارة
٢٨مصطفى اسماعيل السيد الشعراوى٢٢ ليسانس حقوق
٢٩مصطفى اسماعيل عبد الباسط٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٨مصطفى السعيد عبد هللا٢٤ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧مصطفى السيد السيد ابراهيم٢٥ ليسانس حقوق
٢٤مصطفى السيد متولى ابراهيم٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٥مصطفى امين نعمان٢٧ ليسانس شريعة وقانون

صفحة ١٣١ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية  حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٤مصطفى انور محمد بركات٢٨ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٨مصطفى جمال ابو القاسم٢٩ حاسبات ومعلومات
٢٥مصطفى حسين حسين على الصمادى٣٠ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٩مصطفى حسين عبد الجليل حسين٣١ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥مصطفى حمزة احمد٣٢ ليسانس حقوق
٢٣مصطفى سعد الدين ابراهيم محمد٣٣ ليسانس حقوق
٣١مصطفى سعد محمد عطا٣٤ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٣مصطفى سعيد مبروك٣٥ حاسبات ومعلومات
٢٦مصطفى سلمى السيد٣٦ ليسانس حقوق
٢٨مصطفى شوقى على محمود عباس٣٧ ليسانس حقوق
٢٨مصطفى صبحى محمد احمد محمود٣٨ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٩مصطفى صبرى مصطفى عبد اللطيف٣٩ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٤مصطفى صالح حسين احمد٤٠ بكالوريوس تجارة
٣١مصطفى صالح مصطفى عبد المطلب٤١ ليسانس حقوق
٢٨مصطفى طه احمد عبد الرحمن عطيه٤٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣٢مصطفى عادل محمد محمد٤٣ حاسبات ومعلومات
٢٦مصطفى عاطف على السقطى٤٤ ليسانس حقوق
٢٦مصطفى عبد الباسط عزت٤٥ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣٢مصطفى عبد القادر عبد القادر حسن٤٦ ليسانس حقوق

صفحة ١٣٢ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٣٠مصطفى عبد اللة عوض يوسف١ ليسانس حقوق
٢٩مصطفى عبد المنعم على٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٦مصطفى عزوز عبد البحميد٣ ليسانس اداب
٣٢مصطفى عالء الدين عبد السالم٤ ليسانس حقوق
٢٤مصطفى عالء قاسم امين المليجى٥ ليسانس حقوق
٣٠مصطفى على عباس احمد مرسى٦ بكالوريوس تجارة
٢٧مصطفى فؤاد مصطفى٧ ليسانس اداب
٢٣مصطفى فاروق مصطفى٨ بكالوريوس تجارة
٢٩مصطفى فتح على عمارة٩ ليسانس شريعة وقانون

٢٥مصطفى فرج السعيد حميده١٠ ليسانس حقوق
٢٦مصطفى فوزى السيد١١ بكالوريوس ادارة االعمال
٣٠مصطفى مجدى محمود عبده١٢ حاسبات ومعلومات
٢٨مصطفى محروس كامل١٣ ليسانس حقوق
٢٧مصطفى محمد ابراهيم١٤ ليسانس حقوق
٢٩مصطفى محمد ابراهيم ابو راجح١٥ بكالوريوس تجارة
٢٥مصطفى محمد احمد١٦ ليسانس حقوق
٢٦مصطفى محمد احمد١٧ ليسانس حقوق
٢٣مصطفى محمد احمد عبد الجواد١٨ ليسانس اداب
٢٩مصطفى محمد اصيل على١٩ ليسانس حقوق
٣٠مصطفى محمد السيد ابراهيم٢٠ ليسانس حقوق
٢٨مصطفى محمد العربى رضوان٢١ بكالوريوس تجارة
٢٤مصطفى محمد بندارى٢٢ بكالوريوس تجارة
٢٧مصطفى محمد حسن مصطفى٢٣ ليسانس حقوق
٢٨مصطفى محمد سعد عبد الرازق٢٤ ليسانس حقوق
٢٥مصطفى محمد عبد التواب٢٥ ليسانس شريعة وقانون
٢٦مصطفى محمد عبد اللطيف٢٦ حاسبات ومعلومات
٢٥مصطفى محمد عبد هللا حسن سعد٢٧ حاسبات ومعلومات

صفحة ١٣٣ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٨مصطفى محمد على ابو زيد٢٨ بكالوريوس تجارة
٢٦مصطفى محمد فؤاد٢٩ بكالوريوس تجارة
٢٤مصطفى محمد فتوح٣٠ ليسانس اداب
٢٦مصطفى محمد محمد عبد الجواد ونس٣١ بكالوريوس تجارة
٢٨مصطفى محمد مصطفى اسماعيل٣٢ حاسبات ومعلومات
٣٠مصطفى محمد مصطفى درويش٣٣ بكالوريوس تجارة
٢٥مصطفى محمد مصطفى محمد العشماوى٣٤ ليسانس حقوق
٢٤مصطفى محمد مصطفى محمد عبدالرحمن٣٥ ليسانس حقوق
٢٣مصطفى محمد مغازى مطر٣٦ بكالوريوس تجارة
٢٨مصطفى محمد نجم الدين٣٧ ليسانس حقوق
٢٧مصطفى محمد يحيى مصطفى٣٨ ليسانس حقوق
٢٤مصطفى محمود حسن احمد الماوردى٣٩ بكالوريوس تجارة
٢٥مصطفى محمود خلف اللة محمود٤٠ ليسانس حقوق
٢٦مصطفى محمود سعد على٤١ ليسانس حقوق
٢٥مصطفى محمود عبد الحميد٤٢ ليسانس حقوق
٢٨مصطفى محمود عبد اللطيف احمد٤٣ ليسانس حقوق
٢٢مصطفى محمود عبد ربة٤٤ ليسانس حقوق
٢٤مصطفى محمود فتح هللا رمضان٤٥ ليسانس اداب
٢٣مصطفى محمود محمد٤٦ ليسانس حقوق

صفحة ١٣٤ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٣٠مصطفى محمود مسلم١ ليسانس حقوق
٢٧مصطفى محمود مظهر٢ ليسانس حقوق
٣٠مصطفى مرسى احمد مرسى٣ ليسانس حقوق
٢٤مصطفى مسعد مسعد ابو المعاطى٤ ليسانس شريعة وقانون
٣٠مصطفى ممدوح رياض٥ حاسبات ومعلومات
٢٣مصطفى ممدوح محمد سليمان٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٨مصطفى منير محمد مصطفى قطب٧ بكالوريوس تجارة
٢٤مصطفى نبيل محمود عبد الرازق٨ بكالوريوس تجارة
٢٧معتز احمد احمد محمد٩ ليسانس حقوق

٢٥معتز احمد فؤاد عبد الحميد١٠ ليسانس حقوق
٢٩معتز باللة محمد السيد خليل١١ ليسانس حقوق
٢٦معتز حسين قطب عبوده١٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٣معتز سامى جمعه١٣ ليسانس حقوق
٢٣معتز عالء الدين احمد عليوه١٤ حاسبات ومعلومات
٢٤معتز محمد فريد احمد مصطفى١٥ بكالوريوس تجارة
٢٤معتز مدحت محمود١٦ ليسانس حقوق
٢٥معتز مصطفى محمد سالم١٧ ليسانس حقوق
٢٧مالك فايز مملوك توما١٨ حاسبات ومعلومات
٢٦ممدوح عبد الشكور محمد عبد الوارث١٩ ليسانس اداب
٣١ممدوح عبد المقصود عبد الهادى٢٠ ليسانس حقوق
٢٦منار احمد محمود٢١ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٤منار ايهاب احمد٢٢ ليسانس حقوق
٢٢منار على حسن عامر٢٣ ليسانس حقوق
٢٢منار محى الدين احمد٢٤ اقتصاد وعلوم سياسية
٢١منارسعيد على٢٥ ليسانس اداب
٢٥منال حسن محمد محمود٢٦ ليسانس حقوق
٢٤منال خميس سعيد٢٧ ليسانس اداب

صفحة ١٣٥ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٦منال رمضان محمد اسماعيل٢٨ ليسانس حقوق
٢٤منال على فرج سعد٢٩ بكالوريوس تجارة
٣٢منال فؤاد عطا هللا٣٠ بكالوريوس تربية
٢٥منال فؤاد محمد حمودة٣١ ليسانس حقوق
٢٨منال محمد محمد عبد الجواد ونس٣٢ ليسانس حقوق
٢٤منال محمود محمود سالم٣٣ ليسانس حقوق
٢٨منال نور الدين عبد المنصف ذكى٣٤ ليسانس حقوق
٢٤منة اللة سليمان محمد٣٥ ليسانس حقوق
٢٦منة اللة محمد عبد الرحمن٣٦ ليسانس حقوق
٢٥منة اللة محمد على حسن٣٧ ليسانس حقوق
٢٨منة اللة مسعد حسن٣٨ ليسانس حقوق
٢٢منه هللا ابراهيم محمد سليمان٣٩ ليسانس اداب
٢٢منه هللا احمد محمد احمد ملوك٤٠ ليسانس حقوق
٢٧منه هللا السيد احمد عبد الحافظ٤١ بكالوريوس تجارة
٢٢منه هللا مجدى عبد العزيز٤٢ بكالوريوس تجارة
٢٥منه هللا محمد حسين٤٣ بكالوريوس تجارة
٢٤منه هللا محمود شاهر الدين٤٤ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٨منى احمد عبده احمد ياقوت٤٥ ليسانس حقوق
٢٣منى اسماعيل محمد الحمراوى٤٦ ليسانس شريعة وقانون

صفحة ١٣٦ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٣٠منى السيد حسن محمود١ ليسانس شريعة وقانون
٣٢منى جابر كامل محمد عبد اللة٢ ليسانس حقوق
٢٧منى حسن عبد العزيز ابراهيم٣ ليسانس اداب
٢٧منى خليفة رشيد٤ ليسانس شريعة وقانون
٢٢منى سعيد عبد الرازق محمد٥ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٨منى سعيد عبد الفتاح على٦ ليسانس حقوق
٣٠منى صبرى توفيق٧ بكالوريوس تجارة
٢٦منى صالح احمد٨ ليسانس اداب
٢٥منى صالح احمد ابراهيم٩ ليسانس حقوق

٢٧منى طة على عطا اللة١٠ ليسانس حقوق
٢٧منى عادل احمد١١ ليسانس حقوق
٢٥منى عادل عبد العزيز محمد عبد المنعم١٢ ليسانس حقوق
٢٩منى عبد العزيز احمد حمدان١٣ ليسانس اداب
٢٧منى عبد المعطى عبد الخالق١٤ ليسانس حقوق
٢٥منى فتحى السمان رضوان١٥ ليسانس حقوق
٣٣منى فوزى اصيل حمد١٦ ليسانس اداب
٢٦منى مجدى احمد عبد الهادى١٧ ليسانس حقوق
٢٤منى مجدى سعد محمود١٨ ليسانس حقوق
٢٩منى محمد ابراهيم احمد حسن١٩ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٦منى محمد احمد رضا٢٠ بكالوريوس تجارة
٣١منى محمد عبد الحميد٢١ ليسانس حقوق
٢٤منى محمد عبد المقصود عمارة٢٢ ليسانس شريعة وقانون
٢٢منى محمد فاروق عرفات٢٣ السن
٢٦منى محمد فوزى الشيخ٢٤ ليسانس حقوق
٢٣منى محمود السيد محمود الشيخ٢٥ بكالوريوس تجارة
٢٦منيره محمد عبد القادر سعيد٢٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٦مها احمد السيد٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ١٣٧ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٣١مها احمد صالح٢٨ ليسانس اداب
٢٩مها احمد محمد٢٩ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧مها سعيد عبد السالم٣٠ ليسانس حقوق
٢٧مها شعبان السيد٣١ ليسانس حقوق
٣١مها عبد المحسن محمد عطية٣٢ ليسانس حقوق
٢٦مها فوزى اسماعيل٣٣ ليسانس حقوق
٢٧مها محمد ابراهيم على عمر٣٤ ليسانس حقوق
٢٣مها محمد عبد الفتاح حسنين٣٥ ليسانس حقوق
٢٨مهاب على محمد شريف٣٦ بكالوريوس تجارة
٢٦مهند احمد يسرى ابراهيم مجدى٣٧ ليسانس حقوق
٢٩موسى السيد موسى عبد الرحمن٣٨ ليسانس شريعة وقانون
٢٣مونيكا مجدى صبحى٣٩ ليسانس حقوق
٢٧مى احمد ابراهيم عثمان٤٠ ليسانس حقوق
٢٧مى احمد عبد الجواد٤١ ليسانس حقوق
٢٣مى احمد محمد عبد الرحمن خالد٤٢ ليسانس اداب
٢٥مى السيد على على٤٣ ليسانس حقوق
٢٣مى ايهاب رشدى ارمانيوس٤٤ ليسانس اداب
٢٥مى جمعه حسين محمد٤٥ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٤مى حسن محمد عبد الرحمن٤٦ ليسانس حقوق

صفحة ١٣٨ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية  حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٥مى سعيد محمد ابراهيم على١ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٣مى سيد جبر السيد٢ ليسانس حقوق
٢٦مى عبد الحميد محمود٣ ليسانس حقوق
٣٢مى عبد الكريم محمد محمد حسين٤ بكالوريوس تربية
٢٩مى على محمد الديب٥ بكالوريوس تجارة
٢٥مى كمال محمد محمود كشكى٦ تربية نوعية 
٢٩مى محمد ابراهيم ابراهيم منصور٧ ليسانس حقوق
٢٨مى محمد السيد ابراهيم٨ ليسانس حقوق
٢٤مى محمد السيد خليل٩ بكالوريوس خدمة اجتماعية

٢٦مى محمد خضرى احمد عبد هللا١٠ ليسانس حقوق
٢٢مى محمد عبد الفتاح١١ ليسانس اداب
٣٢مى محمد محمود محمدين١٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥مى محمد يوسف السيد١٣ ليسانس حقوق
٣١مى محمود عبد الرحيم١٤ بكالوريوس تجارة
٢٦مى محمود محمد سالم١٥ ليسانس حقوق
٢٦مى مدحت محمد محمد الحسينى١٦ ليسانس حقوق
٢٦مى مصطفى احمد رضوان١٧ ليسانس حقوق
٢٩مى مصطفى عبد القادر١٨ ليسانس دراسات ادبية -  اجتماع
٢٥مى هانى السيد على ابو طالب١٩ ليسانس حقوق
٢٥مى يحيى سعد محمد بسيونى٢٠ ليسانس حقوق
٢٨مى يسرى محمد الشناوى٢١ ليسانس اداب
٢٩ميادة حسن على على عبد الصمد٢٢ ليسانس حقوق
٢٣ميادة سمير محمد عبد القادر٢٣ ليسانس حقوق
٣١ميادة محمد السيد خليل٢٤ ليسانس اداب
٢٦مياده احمد على عبد الجواد٢٥ بكالوريوس تجارة
٢٩مياده عبد المعز مصطفى السيد٢٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٩مياده محروس رزق عبد هللا٢٧ حاسبات ومعلومات

صفحة ١٣٩ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٢مياده محمد ابراهيم٢٨ بكالوريوس تجارة
٢٢ميار احمد ايمن٢٩ ليسانس اداب
٢٢ميار محمد محسن محمد٣٠ بكالوريوس تجارة
٢٢ميار محمود شحاته احمد٣١ ليسانس حقوق
٣١ميخائيل نبيل اميل سالمه٣٢ بكالوريوس تجارة
٢٤ميرال حنفى محمد حنفى٣٣ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٢ميرانا عبد اللة محمود احمد البديوى٣٤ ليسانس حقوق
٢١ميرنا حلمى رفعت محمود السباعى٣٥ ليسانس حقوق
٣٠ميرهان صبحى احمد اسماعيل٣٦ ليسانس حقوق
٢٥ميرى عدلى توفيق٣٧ بكالوريوس تجارة
٣١ميشيل ادور شوقى٣٨ بكالوريوس تجارة
٢٧ميشيل حنا شكرى٣٩ ليسانس حقوق
٢٨مينا ابادير رزق بخيت٤٠ بكالوريوس تجارة
٣٢مينا ثابت لبيب٤١ ليسانس حقوق
٢٤مينا جرجس رشدى عبيد٤٢ ليسانس اداب
٢٥مينا جورج سامى جاد الكريم٤٣ ليسانس اداب
٢٩مينا جورج ونيس٤٤ ليسانس حقوق
٣٠مينا جوهر سيدهم جوهر٤٥ حاسبات ومعلومات
٢٩مينا راتب زكى الجندى٤٦ حاسبات ومعلومات

صفحة ١٤٠ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٨مينا رفعت عدلى١ ليسانس حقوق
٢٩مينا زكى موسى٢ ليسانس حقوق
٢٥مينا سامى اسعد فهيم٣ ليسانس حقوق
٢٥مينا سمير راغب٤ ليسانس حقوق
٢٥مينا سمير فهمى خليل مسعد٥ ليسانس اداب
٢٥مينا صبحى جبرة عبدة٦ ليسانس حقوق
٢٧مينا صليب مملوك اسكندر٧ ليسانس حقوق
٢٩مينا عايد سعيد٨ ليسانس حقوق
٢٦مينا عبد اسحاق اسطفانوس٩ بكالوريوس تجارة

٣١مينا عبدة ميخائيل بطرس١٠ ليسانس حقوق
٢٣مينا عيسى كامل سليمان١١ ليسانس حقوق
٢٥مينا فؤاد عطا هللا١٢ ليسانس اداب
٢٦مينا فرج مسعود قطب١٣ ليسانس اداب
٢٩مينا فكرى بحير جيد١٤ ليسانس حقوق
٢٤مينا قدرى حفظ هللا عشماوى١٥ بكالوريوس تجارة
٢٩مينا كرم صالح شنوده١٦ زراعة
٢٩مينا مجدى امين بشاره١٧ بكالوريوس تجارة
٣٢مينا مجدى صديق بشاى١٨ ليسانس حقوق
٢٤مينا مجدى منير١٩ ليسانس اداب
٢٤مينا منير ابراهيم انيس٢٠ بكالوريوس تجارة
٣٢مينا ناجح كمال٢١ بكالوريوس تجارة
٣٠ناجى محمد على خليل٢٢ بكالوريوس تجارة
٣١نادر خليل حبشى٢٣ ليسانس اداب
٢٨نادر عماد شكرى جورجى٢٤ ليسانس حقوق
٢٢نادر محمود عطية اللة هجرسى٢٥ ليسانس حقوق
٢٢نادية السيد احمد٢٦ ليسانس اداب
٢٥نادية السيد رمضان محمد٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ١٤١ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٣١نادية حسن ابراهيم٢٨ ليسانس حقوق
٢٨نادية سعد احمد محمود٢٩ ليسانس حقوق
٢٢نادية محمد خليل ابراهيم٣٠ ليسانس حقوق
٢٧نادية ناصر شاكر٣١ ليسانس اداب
٢٣نادين محمد خميس٣٢ ليسانس اداب
٢٤ناديه السيد كمال٣٣ ليسانس حقوق
٢٧ناديه محمد نجيب عبد المجيد سمك٣٤ بكالوريوس تربية
٣٢نارمين ثابت زكى مجلع٣٥ ليسانس حقوق
٢٥نانسى عزت مترى٣٦ بكالوريوس تجارة
٢٤نانسى عماد فتحى ذكى٣٧ ليسانس حقوق
٣٢ناهد حسن احمد عطية٣٨ تربية نوعية 
٢٦نبيل محمد عبد المنعم٣٩ ليسانس حقوق
٢٢نبيلة جمال عبد الغنى محمد زيتون٤٠ ليسانس حقوق
٢٤نجالء ابراهيم محمود احمد٤١ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٨نجالء حسين محمد احمد٤٢ ليسانس حقوق
٢٨نجالء فتحى رجب احمد٤٣ بكالوريوس تربية
٢٣نجالء ناصر سعد حسن٤٤ ليسانس حقوق
٢٨نجوى ابراهيم ابو المجد٤٥ ليسانس اداب
٢٣ندا خميس عبده احمد بدوى٤٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية

صفحة ١٤٢ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٩ندا سامى موسى حسن١ ليسانس حقوق
٢٤ندا عالء محمود امين٢ ليسانس حقوق
٣٠ندا مصطفى قبارى محمد٣ بكالوريوس تجارة
٢٥ندى احمد فريد٤ ليسانس حقوق
٢٤ندى بسيونى محمد قاسم٥ بكالوريوس تجارة
٢٥ندى توفيق كامل٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧ندى جابر على شعبان٧ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٣ندى حسنى احمد ابراهيم٨ بكالوريوس تجارة
٢٣ندى حسين ابراهيم٩ ليسانس حقوق

٢٥ندى صبحى احمد١٠ بكالوريوس تجارة
٢٨ندى طارق محمود محمد ابراهيم١١ ليسانس اداب
٣٠ندى عماد الدين احمد عبد العزيز١٢ بكالوريوس تجارة
٢٥ندى محمد محمود على الديب١٣ ليسانس حقوق
٢٣ندى محمود ابراهيم السيد١٤ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧ندى مصطفى عبد الحميد عبد الرحيم١٥ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٤نرفين امين مصطفى١٦ ليسانس حقوق
٢٤نرمين  شوقى محمد عبد الحميد١٧ ليسانس اداب
٢٧نرمين جورج سامى جاد الكريم١٨ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٤نرمين جورج شاكر١٩ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٦نرمين حربى محمود سعيد٢٠ ليسانس حقوق
٣٠نرمين حسن احمد الخطيب٢١ ليسانس حقوق
٢٩نرمين رجب حسن سليمان الصعيدى٢٢ بكالوريوس تجارة
٢٩نرمين صبرى عبد المقصود٢٣ ليسانس حقوق
٢٩نرمين عادل غالى عجايبى٢٤ ليسانس حقوق
٢٨نرمين فارس قدوس٢٥ ليسانس حقوق
٢٣نرمين محمد احمد حنفى محمود٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٩نرمين يحيى حسن كيالنى٢٧ بكالوريوس تجارة

صفحة ١٤٣ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٤نسمة السيد ابراهيم٢٨ ليسانس اداب
٢٣نسمة السيد على بكر٢٩ ليسانس حقوق
٢٦نسمة حسن السيد رجب٣٠ ليسانس حقوق
٢٥نسمة رمضان حسن٣١ ليسانس اداب
٢٦نسمة صابر ابراهيم احمد عمارة٣٢ السن
٣٠نسمة عبد الوهاب احمد السيد٣٣ ليسانس اداب
٢٧نسمة مجدى احمد٣٤ ليسانس اداب
٣٠نسمة محمد ابراهيم٣٥ ليسانس اداب
٢٢نسمة مصطفى حسن٣٦ ليسانس اداب
٢٨نسمه احمد يحيى على نفادى٣٧ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣٢نسمه السيد سليم محمد٣٨ ليسانس حقوق
٢٣نسمه عالء محمود٣٩ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥نسمه فارس حسن٤٠ ليسانس حقوق
٢٩نسمه محمد عبد المنعم٤١ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٣نسمه محمد محمد سالم محمد٤٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣٠نسمه يحى عبده٤٣ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٤نشوى ابراهيم عبدة سالمة٤٤ ليسانس حقوق
٢٦نشوى جمال حسن٤٥ ليسانس حقوق
٢٥نشوى عبد الجواد محمد٤٦ ليسانس اداب

صفحة ١٤٤ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٦نشوى محمد عبد الرحيم على شهاب١ ليسانس حقوق
٢٦نشوى محمد محمد منصور٢ ليسانس حقوق
٢٥نشوى نجيب السيد السيد سرحان٣ ليسانس حقوق
٣١نعمات ابو الحسن عبد الهادى٤ ليسانس اداب
٢٥نعمة السيد خضرى محمد على٥ ليسانس حقوق
٢٨نعمة فوزى فرج٦ ليسانس حقوق
٢٧نعمة محمد الصغير٧ ليسانس اداب
٣١نعمه ابو الوفا ابو الوفا سعيد٨ ليسانس حقوق
٢٣نعمه احمد احمد يوسف٩ ليسانس اداب

٢٦نعمه اللة خميس السيد عبد الرحمن١٠ ليسانس حقوق
٢٩نعمه جرجس لبيب١١ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٩نعمه حارس محمد١٢ ليسانس حقوق
٢٢نعمه حسين احمد محمد ربعه١٣ ليسانس اداب
٢٨نعمه فوزى اصيل احمد١٤ بكالوريوس تجارة
٢٤نغم عبد اللة عبد الرحمن١٥ ليسانس حقوق
٢٣نفين عبد هللا محمد الحبشى١٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٩نها نبية عبد ربة عبد البارى١٧ ليسانس اداب
٣١نهال احمد على محمد١٨ ليسانس حقوق
٢٤نهال حسن عبد الهادى محمود١٩ ليسانس اداب
٢٥نهال سعيد فريج محمد٢٠ ليسانس حقوق
٢٣نهال شلبى عبد الموجود سليمان٢١ ليسانس حقوق
٢٢نهال صالح عبد اللة٢٢ ليسانس حقوق
٢٢نهال طارق محمد عبد الرحمن٢٣ ليسانس اداب
٢٤نهال عادل حميدو سنبل٢٤ ليسانس حقوق
٢٩نهال كمال ععبد الرحمن محمد٢٥ ليسانس حقوق
٢٣نهال محمد محمد٢٦ ليسانس حقوق
٢٨نهال مصطفى عبد القادر٢٧ بكالوريوس خدمة اجتماعية

صفحة ١٤٥ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٦نهال منصور محمد صالح الدين عماره٢٨ ليسانس حقوق
٢٩نهلة خلف احمد ابراهيم٢٩ ليسانس حقوق
٢٣نهلة صالح مصطفى عويس٣٠ ليسانس حقوق
٢٨نهلة محمد وحيد عبد الوهاب٣١ ليسانس حقوق
٢٤نهله عادل محمد شحاته٣٢ بكالوريوس تجارة
٢٣نهى احمد عبد البديع عبد القادر٣٣ ليسانس اداب
٢٧نهى السيد حسن محمود٣٤ ليسانس شريعة وقانون
٣٠نهى السيد عبد المنعم٣٥ ليسانس اداب
٢٧نهى حسن ابراهيم محمد المهر٣٦ ليسانس اداب
٣٠نهى رؤف على حجازى٣٧ ليسانس حقوق
٢٩نهى عبد العزيز مصطفى٣٨ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٤نهى عبده ابراهيم عبده٣٩ ليسانس اداب
٢٦نهى عز الدين فهمى شعبان٤٠ ليسانس شريعة وقانون
٣١نهى على متولى٤١ ليسانس حقوق
٢٦نهى مجدى محمد حتاتة٤٢ ليسانس اداب
٣٠نهى محمد ابراهيم السيد٤٣ ليسانس حقوق
٣٣نهى محمد االمين عبد المنعم٤٤ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥نهى مصطفى احمد اسماعيل٤٥ ليسانس اداب
٢٩نهى يحيى اسماعيل جاد٤٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية

صفحة ١٤٦ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٦نوح عبد الشافى عبد الجواد السيد١ ليسانس حقوق
٢٤نور الدين محمد محمود٢ ليسانس حقوق
٢٣نور الهدى ربيع زكى٣ ليسانس شريعة وقانون
٢٥نور الهدى عباس حسن٤ بكالوريوس تجارة
٢٧نور الهدى على حسن٥ ليسانس حقوق
٢٦نور الهدى محمد٦ ليسانس حقوق
٢٥نور سعيد شحاته اسماعيل٧ ليسانس شريعة وقانون
٣٠نورا الصاوى عبد المجيد٨ ليسانس حقوق
٢٥نوران عادل محمد الطالوى عبد الرحمن٩ ليسانس اداب

٢٩نوره محمد محمود عبد اللطيف١٠ ليسانس حقوق
٢٢نورهان احمد ابراهيم محمد١١ ليسانس حقوق
٢٦نورهان احمد بهيج محمد١٢ بكالوريوس تجارة
٢٦نورهان احمد عبد الحميد١٣ ليسانس اداب
٢٢نورهان احمد عبد هللا محمد١٤ بكالوريوس تجارة
٢٦نورهان جالل خميس١٥ ليسانس حقوق
٣٠نورهان جالل محمد ابراهيم١٦ ليسانس حقوق
٢٢نورهان حسن محمد شعبان١٧ ليسانس اداب
٢٢نورهان حسين احمد عبد اللطيف١٨ ليسانس حقوق
٣٠نورهان حلمى منشاوى اسماعيل١٩ ليسانس حقوق
٢٧نورهان حنفى محمد حنفى٢٠ بكالوريوس تجارة
٢٣نورهان خالد عبد الرحيم٢١ ليسانس حقوق
٢٤نورهان رفاعى موسى عيسى٢٢ ليسانس اداب
٢٣نورهان سعد عبد الحميد٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٤نورهان سمير محمد رسالن٢٤ ليسانس حقوق
٢٤نورهان صالح الدين محمد محمد يوسف٢٥ ليسانس حقوق
٢٣نورهان طارق السيد٢٦ ليسانس حقوق
٢٥نورهان عبد المنعم محمد محمود بكر٢٧ بكالوريوس خدمة اجتماعية

صفحة ١٤٧ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٢نورهان عالء الدين جالل يوسف٢٨ بكالوريوس تجارة
٢٧نورهان على حسن على٢٩ بكالوريوس تجارة
٢٦نورهان على حسين خليل٣٠ بكالوريوس تجارة
٢٣نورهان متولى محمد ايوب٣١ بكالوريوس تجارة
٢٣نورهان مجدى عبد العظيم٣٢ ليسانس حقوق
٣٠نورهان محمد احمد٣٣ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٩نورهان محمد عبد الحميد٣٤ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٨نورهان محمد عبد السالم٣٥ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧نورهان محمد مراد اسماعيل٣٦ ليسانس شريعة وقانون
٢٤نورهان محمد مصطفى٣٧ بكالوريوس تجارة
٢٦نورهان محمد وحيد٣٨ ليسانس اداب
٢٤نورهان محمود محمد حسين٣٩ بكالوريوس تجارة
٢٥نورهان مصطفى محمود٤٠ حاسبات ومعلومات
٢٣نورهان يسرى امين٤١ ليسانس حقوق
٢٣نيرمين ابراهيم السيد احمد الخولى٤٢ ليسانس حقوق
٢٧نيرمين حسن عبد الحليم٤٣ حاسبات ومعلومات
٢٨نيرمين ممدوح ابراهيم امين٤٤ بكالوريوس تجارة
٢٧نيره محمد عبد السالم٤٥ ليسانس حقوق
٣٢نيره نصر عبد القادر حسين٤٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية

صفحة ١٤٨ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٥نيفين احمد ابراهيم احمد١ ليسانس حقوق
٢٤نيفين مجدى كامل٢ بكالوريوس تجارة
٣٢نيهال صباح احمد مندور٣ ليسانس اداب
٢٣هاجر ابراهيم جمعه٤ ليسانس شريعة وقانون
٢٣هاجر ابراهيم عبد الجواد٥ ليسانس اداب
٢٥هاجر احمد صادق العرينى٦ ليسانس حقوق
٢٢هاجر احمد محسن٧ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣٢هاجر السيد احمد محمد٨ ليسانس حقوق
٢٩هاجر رمضان السيد رمضان٩ ليسانس شريعة وقانون

٢٣هاجر عادل ابراهيم١٠ بكالوريوس تجارة
٣٢هاجر عاشور عبد العظيم على١١ ليسانس حقوق
٢٤هاجر محمد صبحى محمد١٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٦هاجر محمد فؤاد مبروك١٣ بكالوريوس تجارة
٢٣هاجر محمود مصطفى احمد١٤ بكالوريوس تجارة
٢٩هاجر مختار مختار١٥ بكالوريوس تجارة
٢٥هاجر مسعد لبيب١٦ ليسانس حقوق
٢٤هاجر مصطفى محمد احمد١٧ بكالوريوس تجارة
٢٥هادى على عبد الهادى الحصاوى١٨ بكالوريوس تجارة
٢٧هادى محمد ابراهيم حسن جاب هللا١٩ حاسبات ومعلومات
٢٣هاشم رافت محمد سليم٢٠ بكالوريوس تجارة
٢٤هالة السيد ابو الفتوح عبد الجواد٢١ ليسانس حقوق
٢٧هالة صبرى احمد٢٢ ليسانس حقوق
٣٢هالة فؤاد محمد عباس٢٣ ليسانس حقوق
٢٥هالة كمال على سعيد٢٤ ليسانس اداب
٢٧هالة محمد محمد محمود٢٥ ليسانس اداب
٣٢هاله محمود عبد الباسط عبد هللا٢٦ ليسانس حقوق
٣١هانى احمد محمد٢٧ بكالوريوس خدمة اجتماعية

صفحة ١٤٩ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٩هانى سعيد السيد محمد٢٨ بكالوريوس تربية
٢٨هانى عبد االله عبد المعطى٢٩ ليسانس حقوق
٣٢هانى عياد بخيت عبد المسيح٣٠ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣١هانى فوزى على عبد المطلب٣١ ليسانس حقوق
٢٥هانى فوزى وهيب٣٢ ليسانس حقوق
٢٨هانى محمد محمد احمد شحاته٣٣ ليسانس حقوق
٢٨هانى محمد مهدى الشرقاوى٣٤ ليسانس حقوق
٢٦هايدى على محمود على محمد٣٥ ليسانس حقوق
٢٣هايدى منجى على٣٦ ليسانس حقوق
٢٨هبة ابراهيم على محمد حسين٣٧ ليسانس حقوق
٣٢هبة احمد عبد اللطيف محمد٣٨ ليسانس حقوق
٣١هبة احمد فؤاد عبد الحميد٣٩ ليسانس حقوق
٣١هبة السيد ابراهيم٤٠ ليسانس حقوق
٣٠هبة اللة على اسماعيل٤١ ليسانس حقوق
٢٨هبة هللا زكى محمد زكى٤٢ ليسانس اداب
٢٣هبة حسن السيد مسعود شعبان٤٣ ليسانس اداب
٢٣هبة حسين محمد محمد خليل٤٤ ليسانس حقوق
٣٠هبة رمضان حمد اللة عليو٤٥ ليسانس حقوق
٢٦هبة سعيد حسن محمد على٤٦ ليسانس حقوق

صفحة ١٥٠ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٩هبة شعبان محمد١ ليسانس اداب
٣٠هبة مجدى حافظ حافظ على٢ ليسانس اداب
٢٧هبة مجدى محمد سليم٣ ليسانس حقوق
٣٠هبة محمد شحاتة٤ ليسانس حقوق
٢٧هبة محمد فتحى عبد الحميد٥ ليسانس اداب
٢٩هبة محمد محمد على٦ ليسانس حقوق
٣٠هبه ابراهيم حموده محمد٧ بكالوريوس تجارة
٢٨هبه احمد محمد حسن٨ بكالوريوس تجارة
٢٨هبه احمد محمد محمود٩ بكالوريوس تجارة

٢٢هبه السيد ابراهيم حسن١٠ بكالوريوس تجارة
٣٢هبه السيد محمد جالل١١ ليسانس اداب
٢٣هبه هللا ابو السعود محمد ابو السعود١٢ ليسانس حقوق
٢٥هبه هللا سعيد محمد يوسف١٣ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧هبه هللا سيد احمد سيد احمد١٤ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧هبه هللا عبد العزيز محمد١٥ ليسانس حقوق
٢٤هبه هللا على محمد عبد هللا على١٦ بكالوريوس تجارة
٢٩هبه هللا كمال محمود١٧ بكالوريوس تجارة
٢٥هبه هللا محمد راشد١٨ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣٢هبه هللا محمود عبد الحميد١٩ بكالوريوس تجارة
٢٦هبه هللا مصطفى محمود مصطفى٢٠ حاسبات ومعلومات
٢٨هبه جابر عجيله٢١ بكالوريوس تجارة
٢٣هبه جمال سرحان مهلهل٢٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥هبه حسن خميس٢٣ بكالوريوس تجارة
٣٢هبه حسن سعد زغلول٢٤ بكالوريوس تجارة
٢٧هبه حموده عبد النبى عبد الغفار٢٥ ليسانس حقوق
٢٤هبه رمضان عبد الغنى٢٦ ليسانس حقوق
٢٧هبه سليم عبد الجواد٢٧ ليسانس اداب

صفحة ١٥١ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٤هبه سمير عبد الفتاح٢٨ ليسانس حقوق
٢٧هبه صابر فنجرى عبد هللا٢٩ ليسانس حقوق
٢٨هبه عادل بسيونى٣٠ بكالوريوس تجارة
٢٨هبه عبد العزيز عبد العظيم٣١ ليسانس اداب
٢٨هبه فتحى فتح هللا مرسى٣٢ زراعة
٢٧هبه محمد الطيب٣٣ ليسانس اداب
٢٥هبه محمد خضرى٣٤ ليسانس حقوق
٢٩هبه محمد عبد السالم محمد٣٥ ليسانس اداب
٣١هبه محمد مصطفى٣٦ بكالوريوس تجارة
٣١هبه مصطفى حلمى عبد الحافظ٣٧ ليسانس اداب
٢٩هبه مصطفى محمد حسين٣٨ ليسانس حقوق
٣١هبه نبيل بخيت الشربينى٣٩ ليسانس حقوق
٢٧هبه وهيب لوندى عبد الشهيد٤٠ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥هدى ابراهيم محمد محمد٤١ ليسانس حقوق
٢٤هدى السيد محمد ابو الوفا٤٢ ليسانس حقوق
٢٤هدى السيد معاطى محمد٤٣ ليسانس حقوق
٢٤هدى خالد محمود النجومى٤٤ حاسبات ومعلومات
٢٦هدى صابر قناوى محمود٤٥ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥هدى محمد السيد مرسى عمر٤٦ ليسانس اداب

صفحة ١٥٢ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٤هدير ابراهيم سعد غرب١ ليسانس حقوق
٢٥هدير احمد خميس حسن٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٣هدير ثابت محمد عبد الوهاب٣ ليسانس حقوق
٢٣هدير جمال محمد٤ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٢هدير جمعه محمد عبد ربه٥ بكالوريوس تجارة
٢٢هدير حسن احمد احمد٦ بكالوريوس تجارة
٢٧هدير سعيد حسن٧ ليسانس اداب
٢٢هدير سعيد محمود٨ ليسانس حقوق
٢٣هدير طه محمد طه٩ ليسانس اداب

٢٤هدير عبد ربه جابر١٠ بكالوريوس تجارة
٢٢هدير فهيم طه حفنى سعد١١ ليسانس حقوق
٢٩هدير ماهر احمد١٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧هدير مجدى ابراهيم١٣ ليسانس حقوق
٣٠هدير مجدى سعيد احمد الفرماوى١٤ ليسانس حقوق
٢٣هدير محمد احمد على فرحات١٥ بكالوريوس تجارة
٢٤هدير محمد طوسون١٦ ليسانس حقوق
٢٣هدير محمد عبد الكريم فتح هللا١٧ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥هدير محمد عبد الالة١٨ ليسانس حقوق
٢٣هدير محمد عبد المنعم عبد الحميد١٩ ليسانس حقوق
٢٨هدير محمد يوسف حجاج٢٠ ليسانس حقوق
٢٤هدير نور الدين محمد محمد٢١ ليسانس حقوق
٢٢هدير يحيي ابراهيم٢٢ ليسانس اداب
٣٠هديل الحسينى احمد مشالى٢٣ ليسانس شريعة وقانون
٢٦هديل عادل احمد٢٤ بكالوريوس تجارة
٢٩هشام احمد حسنين مرسى٢٥ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣٢هشام السيد على عبد العظيم٢٦ ليسانس شريعة وقانون
٢٥هشام رضا عبد اللطيف زايد٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ١٥٣ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٩هشام سعيد حامد محمد٢٨ بكالوريوس تجارة
٢٤هشام عادل عبد الحميد٢٩ حاسبات ومعلومات
٢٤هشام عباس محمود اسماعيل٣٠ بكالوريوس تجارة
٢٣هشام عبد الحليم محمد٣١ ليسانس حقوق
٢٨هشام فتحى محمد مرسى العدل٣٢ حاسبات ومعلومات
٢٧هشام محمد احمد٣٣ ليسانس حقوق
٢٥هشام محمد شاكر٣٤ ليسانس حقوق
٢٥هشام نجيب عبد الحليم حسن٣٥ ليسانس حقوق
٢٣هالل محمد هالل موسى٣٦ ليسانس حقوق
٢٧همام طلعت محمد وزيرى٣٧ ليسانس حقوق
٣١هناء ابو المعاطى خطاب٣٨ ليسانس اداب
٣١هناء طلعت عبد الفتاح عبد اللة٣٩ ليسانس حقوق
٢٦هناء عبد الحميد خليل٤٠ ليسانس اداب
٣٣هناء عبد الرحيم خلف٤١ ليسانس حقوق
٢٩هناء غريب ضاحى٤٢ ليسانس حقوق
٢٦هناء محروس السيد٤٣ ليسانس حقوق
٢٦هناء محمود عثمان٤٤ ليسانس حقوق
٣٢هناء محمود محمد تغيان٤٥ ليسانس حقوق
٢٥هند ابراهيم محمد الطاهر٤٦ بكالوريوس تجارة

صفحة ١٥٤ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية  حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٣٠هند احمد على مصطفى١ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٥هند السعيد الصغير٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣٠هند جابر محمد ابراهيم٣ بكالوريوس تجارة
٣٠هند جنيد محمد محمود٤ ليسانس حقوق
٢٦هند على احمد على عبد الرحمن٥ بكالوريوس تجارة
٢٣هند على فتح اللة على٦ ليسانس حقوق
٢٥هند فاروق عبد العزيز السيد٧ ليسانس حقوق
٢٢هند محمد عبد اللطيف عبد الغنى٨ بكالوريوس تجارة
٢٣هند محمد مدحت محمد حسن٩ ليسانس حقوق

٢٧هونادا عبد الوهاب مصطفى عبد الوهاب١٠ ليسانس حقوق
٢٥هيام ابراهيم علوانى محمد١١ ليسانس حقوق
٢٢هيام احمد محمد احمد١٢ ليسانس حقوق
٢٣هيام حسام عطيه حسين١٣ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧هيام حسين احمد عبد الحميد متولى١٤ بكالوريوس تجارة
٢٤هيام حمدى عطية حسن الشاذلى١٥ ليسانس حقوق
٢٨هيام حنفى محمود فرج١٦ بكالوريوس تجارة
٢٦هيام خليفة محمود عبد الحفيظ١٧ ليسانس حقوق
٢٧هيام محمود عبد الرحمن همام١٨ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٩هيثم احمد احمد العبد١٩ ليسانس شريعة وقانون
٢٨هيثم احمد احمد محمد٢٠ ليسانس حقوق
٣٢هيثم احمد فرغلى٢١ ليسانس حقوق
٣١هيثم حسنين محمد حموده٢٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣٢هيثم حسين عبد القادر٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٢هيثم عبد المنعم السيد محمد٢٤ ليسانس اداب
٣٠هيثم كمال السيد دسوقى٢٥ حاسبات ومعلومات
٣٢هيثم محمد صالح محمد٢٦ ليسانس حقوق
٢٨هيثم نصر الدين ابراهيم ابراهيم٢٧ بكالوريوس تجارة

صفحة ١٥٥ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٣٠هيثم هانى احمد محمد الغيطى٢٨ ليسانس اداب
٢٧وائل السيد فؤاد السيد٢٩ ليسانس اداب
٢٩وائل محمد رجب محمود٣٠ زراعة
٣٢وائل محمد محمد احمد السيد٣١ حاسبات ومعلومات
٣٠وائل محمد محمد حامد٣٢ ليسانس حقوق
٣٢وائل محمد وهب اللة محمد٣٣ ليسانس حقوق
٣١وائل مصطفى عبد الكريم٣٤ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٣٠وديان فتحى عبد العزيز السيد٣٥ ليسانس حقوق
٢٢ورده عبد هللا بريك السيد٣٦ ليسانس حقوق
٣٠وسام احمد محمود عبد الرحمن٣٧ ليسانس اداب
٢٨وسام خميس محمد السيد٣٨ ليسانس حقوق
٢٥وسام رجب محمود رجب٣٩ ليسانس حقوق
٣٠وسام محمد طاهر٤٠ ليسانس حقوق
٣٠وسام مصطفى رجب٤١ بكالوريوس تجارة
٣٢وفاء عبد العزيز ابو مسلم٤٢ بكالوريوس تجارة
٢٣وفاء محمد محمد ابودشيش٤٣ ليسانس حقوق
٢٩والء احمد عبد الوهاب٤٤ بكالوريوس تجارة
٢٧والء جمال خميس سليمان داود٤٥ ليسانس اداب
٢٨والء حبشى ابراهيم محمود٤٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية

صفحة ١٥٦ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٣٠والء حسين محمود احمد١ ليسانس حقوق
٢٩والء رجب زكى على ابوالعطا٢ ليسانس حقوق
٢٥والء صابر عبد الحميد محمد٣ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٦والء صالح ابراهيم عطية٤ ليسانس حقوق
٢٩والء عبد المنعم زكى محمد مصطفى٥ ليسانس حقوق
٣٠والء على عوض مبروك شحاته٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٢والء فريد محمد حسن االنصارى٧ ليسانس حقوق
٢٤والء محمد احمد مرسى٨ ليسانس حقوق
٢٦والء محمد عبد الجليل عبد الجليل احمد٩ ليسانس حقوق

٣٢والء محمود غريب سعيد١٠ ليسانس حقوق
٢٧والء نبيل سعد حسن محمد١١ بكالوريوس تجارة
٣٢وليد اسامة سعد الدين١٢ ليسانس حقوق
٣٠وليد تقى جمال على محمد١٣ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٩وليد جابر السيد محمد١٤ بكالوريوس تجارة
٣١وليد حسن احمد محمود١٥ ليسانس حقوق
٢٩وليد خالد عيد عبد الرحمن١٦ ليسانس شريعة وقانون
٢٨وليد عادل حسن بشير١٧ بكالوريوس تجارة
٢٦وليد على ابو المجد عارف١٨ ليسانس حقوق
٣٢وليد على احمد على١٩ ليسانس شريعة وقانون
٣٠وليد عيد احمد محمد٢٠ بكالوريوس تجارة
٣١وليد محمد ابراهيم٢١ ليسانس حقوق
٣١وليد محمد خليل ياقوت٢٢ بكالوريوس تجارة
٢٨وليد محمود على على عابدين٢٣ حاسبات ومعلومات
٢٩وليد مصطفى عبد الحميد محمد٢٤ حاسبات ومعلومات
٢٩وليد وجيه عرفات مصليحى٢٥ بكالوريوس تجارة
٢٢يارا وليد لطفى على٢٦ ليسانس اداب
٢٣ياره رضا اسماعيل٢٧ ليسانس اداب

صفحة ١٥٧ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٨ياسر احمد محمد تاج الدين٢٨ ليسانس حقوق
٢٧ياسر اشرف زكريا عبد القادر٢٩ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٤ياسر جعفر احمد الفوال٣٠ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٦ياسر شحاته زكى حمد ابو سمره٣١ ليسانس حقوق
٢٨ياسر صالح عبد الودود سليمان٣٢ ليسانس اداب
٢٤ياسر عامر محمد سليمان رمضان٣٣ ليسانس اداب
٢٤ياسر على حسن على سويلم٣٤ ليسانس حقوق
٣٢ياسر محمد حضرى احمد٣٥ ليسانس حقوق
٢٥ياسر محمد خميس عبد الرحمن٣٦ ليسانس حقوق
٢٥ياسر محمد محمد ابراهيم٣٧ ليسانس حقوق
٢٣ياسمين احمد عمر٣٨ ليسانس اداب
٢٥ياسمين احمد محمد رضوان٣٩ بكالوريوس تجارة
٣٠ياسمين السيد عبد الفتاح السيد٤٠ بكالوريوس تجارة
٣٠ياسمين السيد عبد القادر٤١ ليسانس حقوق
٢٤ياسمين السيد محمد السيد٤٢ ليسانس حقوق
٢٣ياسمين جمال احمد محمد٤٣ ليسانس حقوق
٢٣ياسمين رمضان اسماعيل٤٤ ليسانس اداب
٢٦ياسمين سعيد احمد محمد ابراهيم٤٥ ليسانس حقوق
٢٢ياسمين سعيد محمد تمام٤٦ بكالوريوس تربية

صفحة ١٥٨ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٢ياسمين سعيد محمد يونس١ ليسانس حقوق
٢٧ياسمين شحاتة حسين شحاتة٢ ليسانس حقوق
٢٢ياسمين عباس ابراهيم عباس٣ ليسانس اداب
٢٣ياسمين عبد الحميد عبد العظيم٤ بكالوريوس تجارة
٢٥ياسمين عبد الخالق عبد هللا ابراهيم٥ ليسانس حقوق
٢٦ياسمين عبد العال على احمد٦ ليسانس حقوق
٢٣ياسمين عبد المحسن عبد الحليم٧ ليسانس حقوق
٣٠ياسمين عز الدين على سالم المناوى٨ ليسانس حقوق
٢٣ياسمين عالء الدين محمود٩ ليسانس حقوق

٢٧ياسمين على محمد محمد الخولى١٠ حاسبات ومعلومات
٢٢ياسمين فيصل محمد موسى١١ ليسانس حقوق
٢٦ياسمين محمود محمد بهى الدين١٢ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٢ياسمين هشام جابر مصطفى١٣ بكالوريوس تجارة
٣١يحى احمد عبد العزيز يحيى١٤ ليسانس حقوق
٢٣يحيى احمد سعيد احمد١٥ بكالوريوس تجارة
٢٦يحيى حسنى حسن السمان١٦ حاسبات ومعلومات
٢٦يحيى زكريا عبد الحليم الدكر١٧ ليسانس حقوق
٢٦يحيي محمد عبد اللطيف احمد يوسف١٨ ليسانس حقوق
٢٦يحيى محمود حسنين محمود١٩ بكالوريوس تجارة
٣٢يسرا احمد حلمى ياقوت٢٠ بكالوريوس تجارة
٢٢يسرا احمد مضان يوسف٢١ ليسانس حقوق
٢٥يسرا انور محمد توفيق٢٢ ليسانس اداب
٢٣يسرا محمد ابراهيم٢٣ ليسانس حقوق
٢٩يسرا محمد عبد الحق٢٤ بكالوريوس خدمة اجتماعية
٢٧يسرا محمد عماد احمد٢٥ بكالوريوس تجارة
٢٩يسرا محمود عبد المنعم٢٦ ليسانس اداب
٢٣يسري سعيد حسن محمد عمر٢٧ ليسانس حقوق

صفحة ١٥٩ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

االسكندرية  حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٤يوستينا مجدى صادق٢٨ السن
٢٤يوستينا ناجى نسيم سالمه٢٩ ليسانس حقوق
٢٤يوستينا وليم شهدى٣٠ بكالوريوس تجارة
٢٨يوسف احمد محمد فرج٣١ حاسبات ومعلومات
٣١يوسف رفعت على عمر جندى٣٢ ليسانس شريعة وقانون
٢٢يوسف سعيد السيد عبد العال٣٣ بكالوريوس تجارة
٢٦يوسف سمير محمد عبد العال٣٤ بكالوريوس تجارة
٣١يوسف شعبان بدر٣٥ بكالوريوس تجارة
٢٩يوسف محمد يو سف حسن٣٦ ليسانس حقوق
٢٢يوسف محمد يوسف ابراهيم حسن٣٧ ليسانس حقوق
٢٩يونس على على محمود٣٨ حاسبات ومعلومات
٢٣يونس محمد حسن يونس٣٩ حاسبات ومعلومات

صفحة ١٦٠ من ١٦٠

االسكندرية  -   مركز شباب سموحة مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 


